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2010.gada 16.aprīlī izskatīja apelācijas iesniegumu, kuru, balstoties uz 1999.gada likuma "Par preču
zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (turpmāk - LPZ) 17.1panta pirmo daļu, 2010.gada
8.februārī Lietuvas sabiedriskas institūcijas (lietuviski - VIEŠOJI ĮSTAIGA) „DEMOKRATIJOS PLĖTROS
FONDAS” vārdā patentpilnvarotais J.Fortūna iesniedzis par Latvijas Republikas Patentu valdes
(turpmāk - Patentu valde) 2009.gada 7.decembrī pieņemto lēmumu par preču zīmes VALSTS (figurāla
zīme; turpmāk – fig.)

(preču zīmes īpašnieks – Lietuvas sabiedriska institūcija „DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS”;
pieteik. Nr. M-08-82; pieteik. dat. - 21.01.2008; 16.kl. - papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem
materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs; iespiedprodukcija; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas;
rakstāmlietas; līmvielas kancelejas vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem; otas;
rakstāmmašīnas un kancelejas preces (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot
aparatūru); sintētiskie iesaiņojuma materiāli (kas nav ietverti citās klasēs); iespiedburti; klišejas)
reģistrācijas atteikumu Latvijā.
Apelācijas iesniedzējs nepiekrīt Patentu valdes atteikuma lēmuma pamatojumiem, lūdz atcelt
ekspertīzes lēmumu un atzīt pieteikto preču zīmi VALSTS (fig.) par reģistrējamu Latvijā attiecībā uz
visām tās reģistrācijā ietvertajām precēm.
ApP sēdē piedalījās Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta galvenā
eksperte M.Romanosa, kas veikusi minētās preču zīmes ekspertīzi.
Apelācijas iesniedzēja – Lietuvas sabiedriskas institūcijas „DEMOKRATIJOS PLĖTROS
FONDAS” pārstāvis uz ApP sēdi neieradās. Ņemot vērā, ka 2010.gada 8.aprīlī ApP saņemtajā vēstulē
VIEŠOJI ĮSTAIGA „DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS” pārstāvis saskaņā ar apelācijas iesniedzēja
instrukcijām lūdz izskatīt apelāciju bez apelācijas iesniedzēja pārstāvja līdzdalības, ApP, vadoties no
ApP noteikumu 48.(1) punkta, nolēma izskatīt apelāciju tās iesniedzēja pārstāvja prombūtnē,
pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem.
I. Izskatot apelācijas lietas dokumentus un materiālus, kā arī noklausoties Patentu valdes
pārstāves paskaidrojumus, Apelācijas padome konstatēja:
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1. Preču zīme VALSTS (fig.) reģistrācijai Latvijā pieteikta kā kombinēta preču zīme – uz sarkana
taisnstūra fona novietots balts, nedaudz stilizēts uzraksts „VALSTS”.
2. Patentu valdes lēmums atteikt preču zīmes VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-08-82) reģistrāciju
Latvijā balstīts uz slēdzienu, ka apzīmējumam VALSTS attiecībā uz zīmes reģistrācijā ietvertajām
precēm trūkst atšķirtspējas (LPZ 6.panta pirmās daļas 2.punkts), tas var maldināt patērētājus par
attiecīgo preču izcelsmi (LPZ 6.panta pirmās daļas 7.punkts) un tas ir pretrunā ar sabiedrībā
pieņemtajiem morāles principiem (LPZ 6.panta pirmās daļas 6.punkts).
2.1. Atsaukšanos uz LPZ 6.panta pirmās daļas 7.punkta noteikumiem Patentu valdes pārstāve
pamato ar to, ka:
2.1.1. latviešu valodā VI deklinācijas lietvārdiem nominatīvs un ģenitīvs sakrīt, proti, vārds
„valsts” gan nominatīvā, gan ģenitīvā ir „valsts”;
2.1.2. kā zināms, pastāv jēdzieni (iedalījums) „valsts sektors” un „privātais sektors”. Lai nošķirtu
valsts uzņēmumus un iestādes no komercuzņēmumiem, Komerclikuma 29.panta piektā daļa nosaka, ka
firmā nedrīkst ietvert vārdu „valsts” vai „pašvaldība”. Šīs normas mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrība
netiktu maldināta, un līdzīgs mērķis ir arī LPZ 6.panta pirmās daļas 7.punkta noteikumiem. Tātad
Komerclikuma 29.panta piektajā daļā likumdevējs jau ir paredzējis, ka sabiedrība tiks maldināta, ja
vārds „valsts” tiks lietots komercdarbībā. Var pieņemt, ka likumdevējs ir vēlējies atstāt šo vārdu „brīvu”
valsts iestāžu un uzņēmumu vajadzībām;
2.1.3. nav pamata uzskatīt, ka apzīmējums VALSTS tiks uztverts vienīgi ar nozīmi „īpaša
sabiedrības organizācijas forma”, nesaistot to ar kādu konkrētu nāciju vai teritoriju. Nevar piekrist, ka
vārds „valsts” latviešu valodā, Latvijas teritorijā nesaistīsies konkrēti ar Latvijas valsti. Ir vispārzināms,
ka, ja vārds „valsts” ir ietverts iestāžu nosaukumos, piemēram, Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests,
Valsts zemes dienests u.tml., tad sabiedrība nepārprotami vārdu „valsts” saprot tieši kā „Latvijas valsts”.
Arī iepriekšminētie Komerclikuma noteikumi būtībā apstiprina šādu pieņēmumu;
2.1.4. preču zīmes pamatuzdevums ir norādīt uz attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmi no
viena noteikta uzņēmuma, tādējādi dodot iespēju atšķirt viena uzņēmuma piedāvātās preces vai
pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Izmantojot pieteikto apzīmējumu VALSTS,
lai norādītu uz preču izcelsmi no konkrēta uzņēmuma, sabiedrība tiek maldināta, ka preces izcelsme ir
saistīta ar valsti, proti, tās iestādi vai uzņēmumu;
2.1.5. apzīmējums VALSTS maldina par preču izcelsmi arī tādēļ, ka zīmes pieteicējs ir Lietuvas
uzņēmums, nevis Latvijas valsts iestāde vai organizācija.
2.2. Atsaukšanos uz LPZ 6.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem Patentu valdes pārstāve
lēmumā pamato ar to, ka:
2.2.1. pat ja zīmes pieteicējs būtu Latvijas valsts iestāde vai organizācija un šajā ziņā
nepastāvētu maldinājuma iespēja, arī tad apzīmējumu VALSTS nevarētu atzīt par reģistrējamu, jo
patērētājs šo apzīmējumu uztvers kā norādi uz preču izcelsmi no valsts iestādes vai norādi uz saistību
ar to, bet neuzskatīs par preču zīmi. Lai arī apzīmējums uzskatāms par figurālu, tā galvenais elements ir
vārds „VALSTS”, kas ir uztverams aprakstošā nozīmē, bet grafiskais izpildījums un krāsu salikums
nenodrošina preču zīmei vajadzīgo atšķirtspēju. Apzīmējumu VALSTS patērētāji neuztvers kā kādu
tēlainu, fantāzijas radītu apzīmējumu, kam ar valsti nav tieša sakara, jo vispirms tiek uztverta vārda tiešā
jēga un meklēta tā saistība ar preci;
2.2.2. attiecībā uz tādām precēm kā „iespiedprodukcija” apzīmējums VALSTS ir vērtējams
divējādi:
- pirmkārt, ja apzīmējumu var uztvert kā izdevniecību apzīmējošu norādi, tad tas būs maldinošs
vai aprakstošs – patērētājs pieteikto apzīmējumu uztvers kā norādi uz valsts izdotu oficiālu izdevumu.
Kā zināms, valsts iestāžu funkcijās ietilpst sabiedrības informēšana, valsts piedalās arī dažādu
informatīvu, metodisku materiālu sagatavošanā, izdošanā un finansēšanā. Lai arī nav tāda jēdziena kā
„valsts žurnāls”, „valsts brošūra”, tomēr patērētājs, ieraugot vārdu „valsts” uz laikraksta, žurnāla vai
brošūras, uzskatīs, ka tas ir valsts izdots vai valsts finansēts izdevums. Iespējams, patērētājs uzskatīs,
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ka šādam izdevumam ir oficiāls raksturs – kā izdevumiem „Latvijas Vēstnesis” vai, piemēram, „Patenti
un preču zīmes”, vai arī tā sagatavošanu ir pasūtījusi valsts un izdevumam ir īpaša nozīme;
- otrkārt, ja apzīmējums uztverams kā izdevuma, it īpaši grāmatas, nosaukums, tad tas norāda
uz izdevuma saturu – par valsti. Kā zināms, pastāv valsts teorija, valsts izcelšanās teorija, arī mācību
priekšmets „Valsts un tiesības”. Līdzīgi kā Platons savā darbā „Valsts” vai Cicerons traktātā „Par valsti”
apraksta ideālu valsti, arī citi autori var izteikties par šo tēmu, izmantojot reģistrācijai pieteikto
apzīmējumu, lai norādītu uz saturu. Šajā gadījumā reģistrācijai pieteiktais apzīmējums patērētājiem
norāda uz izdevuma saturu, bet tas pats par sevi neiezīmē konkrētu ražotāju;
2.2.3. reģistrācijai pieteikto apzīmējumu saistībā ar citām precēm var uztvert arī kā:
- norādi uz preču atbilstību valsts standartiem un prasībām (piemēram, mācību grāmatas un citi
mācību un uzskates materiāli),
- valsts finansiālu atbalstu preču ražošanā,
- valsts iestāžu pasūtītas vai tām paredzētas preces u.tml.
2.3. Atsaukšanos uz LPZ 6.panta pirmās daļas 6.punkta noteikumiem, ciktāl runa ir par
16.klases precēm „papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem materiāliem, sintētiskie iesaiņojuma
materiāli”, Patentu valdes pārstāve lēmumā pamato ar to, ka, kā jau minēts iepriekš, vārds „valsts” tiek
lietots, lai īsāk pateiktu „Latvijas Republika”, proti, var uzskatīt, ka vārds „valsts” patērētājiem saistīsies
tieši ar Latvijas valsti. No tā var secināt, ka reģistrācijai pieteiktā apzīmējuma lietošana komercijā,
piemēram, saistībā ar tualetes papīru (tas ir papīra izstrādājums) ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajiem
morāles principiem. Apzīmējuma „valsts” lietošana minēto preču marķēšanai var tikt uzskatīta par
nievājošu, izsmejošu attieksmi pret valsti.
3. Apelācijas iesniedzēja – Lietuvas sabiedriskas institūcijas „DEMOKRATIJOS PLĖTROS
FONDAS” pārstāvis apelācijas iesniegumā Patentu valdes lēmuma pamatojumiem nepiekrīt, pretstatot
tiem šādus argumentus:
3.1. nav pamatots Patentu valdes lēmuma apgalvojums par to, ka preču zīme VALSTS (fig.)
maldina patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi (LPZ 6.panta pirmās daļas 7.punkts), jo:
3.1.1. saskaņā ar Latviešu literārās valodas vārdnīcu (Zinātne, R., 1996., 284.-285.lpp.) latviešu
valodas vārdam „valsts” ir trīs pamatnozīmes – (a) politiska organizācija, ar kuru tiek realizēta
sabiedrības vispārobligāta vadīšana, pastāvošās iekārtas saglabāšana; zeme, teritorija, kurā pastāv
šāda organizācija (demokrātiska v., monarhiska v., valsts iekārta, valsts vara, valsts galva); (b)
augstākā sistemātikas vienība bioloģijā; augstākā rajonēšanas vienība floristikā; (c) [novec.] pagasts,
valsts (arī pagasta) māja. Pastāv arī tāda tēlaina šī vārda nozīme kā veļu valsts, tārpu valsts – kapsēta.
Nevienā no vārdnīcā norādītajām nozīmēm vārds „valsts” netiek lietots saistībā ar konkrētu teritoriju,
piemēram, Latvijas Republikas teritoriju, vai konkrētiem dzīvniekiem vai augiem. Jēdziens „valsts” ir
abstrakts. Lai norādītu uz jēdziena „valsts” saistību ar konkrētu teritoriju, vārdu „valsts” lieto kopā ar
konkrētās valsts nosaukumu, piemēram, Igaunijas valsts, vai – bioloģijā – ar konkrētās sistemātiskās
vienības nosaukumu, piemēram, dzīvnieku valsts, augu valsts;
3.1.2. neskatoties uz to, ka reģistrācijai pieteiktais apzīmējums ir rakstīts latviešu valodā un
paredzēts izmantošanai Latvijas Republikas teritorijā, tas tiks uztverts vienīgi tā tiešajā nozīmē, resp.,
iepriekšminētās vārdnīcas (a) vai (b) nozīmē, atkarībā no konteksta, bet nesaistot to ar konkrētu
teritoriju, resp., Latvijas Republiku. Nav pamata uzskatīt, ka Lielbritānijas iedzīvotāji angļu valodas vārdu
„state” uztvers kā tiešu norādi uz Lielbritānijas valsti vai Francijas iedzīvotāji vārdu „état” – kā norādi uz
Francijas valsti;
3.1.3. vairāku valstu oficiālo iestāžu nosaukumos tiek lietots vārds „valsts”, piemēram, State
Revenue Service, Служба государственных доходов (no angļu un krievu val. – valsts ieņēmumu
dienests), Staatskasse, государственная казна (no vācu un krievu val. – valsts kase). Minētie jēdzieni
ir zināmi citās valstīs un valodās, tātad arī šī iemesla dēļ nevar apgalvot, ka abstraktu vārdu „valsts”
Latvijas patērētāji uztvers vienīgi kā norādi uz Latviju. Pat nevar viennozīmīgi apgalvot, ka Patentu
valdes lēmumā minētos jēdzienus Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts zemes dienests
patērētāji uztvers kā norādi uz Latvijas valsts iestādēm. Atkarībā no konteksta šie latviešu valodā
rakstītie jēdzieni var attiekties uz citu valstu iestādēm, bet jēdziens „valsts” - pat uz jomām, kas nav
saistītas ar publiskām tiesībām, piemēram, bioloģiju, resp., dzīvnieku valsti, augu valsti;
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3.1.4. arī pieteiktās zīmes grafiskie elementi neprovocē asociācijas ar kādu konkrētu valsti –
apzīmējumā izmantotais sarkanais tonis (gaiši sarkans) nav līdzīgs Latvijas oficiālajā simbolikā
izmantotajam karmīnsarkanajam. Sarkanā krāsa tiek izmantota gandrīz visu valstu oficiālajā simbolikā,
tai skaitā Austrijas, Šveices, Ķīnas, Lietuvas, Spānijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Francijas, Krievijas
u.c. simbolos;
3.1.5. Patentu valdes lēmumā minētie Komerclikuma 29.panta piektās daļas noteikumi regulē
valsts un pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumu, kā arī vārdu „valsts” un „pašvaldība” izmantošanu
firmās (uzņēmumu nosaukumos). Likumdevēja mērķis, izstrādājot šo Komerclikuma normu, bija novērst
sabiedrības maldinājumu, t.i., neļaut komersantiem izvēlēties uzņēmējsabiedrības nosaukumu, kurš
būtu uztverams kā publisko tiesību subjekta nosaukums (piemēram, Latvijas valsts apavu veikals Zole,
SIA). Komerclikuma 29.panta piektās daļas noteikumi neattiecas uz preču zīmju jomu. Nedz
Komerclikums, nedz kāds cits normatīvais akts neaizliedz vārda „valsts” izmantošanu komercdarbībā,
arī preču zīmēs, ja vien tas nemaldina sabiedrību;
3.1.6. pieteiktā preču zīme VALSTS (fig.) nav uztverama nedz kā publisko tiesību subjekta
nosaukums, nedz kā norāde uz Latvijas vai citas konkrētas valsts iestādēm, nedz arī kā norāde uz
pieteikto preču izcelsmes vietu;
3.2. nav pamatots Patentu valdes lēmuma apgalvojums par to, ka pieteiktajam apzīmējumam
VALSTS (fig.) trūkst jebkādas atšķirtspējas attiecībā uz reģistrācijai pieteiktajām 16.klases precēm (LPZ
6.panta pirmās daļas 2.punkts), jo:
3.2.1. vārds „valsts” nekādā veidā nenosauc preces un ar to neapzīmē nevienu no precēm,
kurām pieteikta preču zīme. Vārds „valsts” nav triviāls vai tipisks apzīmējums, vērtējot to attiecībā uz
pieteikto preču sarakstu. Šis apzīmējums nevar būt nepieciešams sabiedrībai noteikta preču veida
apzīmēšanai vai citiem uzņēmējiem komercdarbības veikšanai;
3.2.2. pieteiktais apzīmējums nesatur norādi uz ģeogrāfisko reģionu, tādēļ nav pamatota tēze,
ka šī apzīmējuma lietojumu patērētāji uztvers par norādi uz saistību ar Latvijas Republikas (vai kādas
citas valsts) valsts iestādēm;
3.2.3. nav pamatots Patentu valdes lēmumā paustais viedoklis, ka apzīmējums „valsts” tiks
uztverts kā norāde uz preču, piemēram, iespiedprodukcijas, oficiālo raksturu, atbilstību valsts
standartiem u.tml. Jebkurš oficiāls valsts izdevums satur nepārprotamu un konkrētu norādi uz tā oficiālo
raksturu un valsts nosaukumu, piemēram, vārdus „Latvijas valsts...”. Lai norādītu uz atbilstību valsts
standartiem, tiek lietots jēdziens „Valsts standarts” vai „Latvijas standarts”; lai norādītu uz valsts
finansiālu līdzdalību ražošanā vai valsts pasūtījumu, attiecīgi tiek norādīts „ar valsts finansiālu
līdzdalību” vai „valsts pasūtījums”;
3.2.4. apzīmējums „valsts” saistībā ar 16.klases precēm Latvijas sabiedrībā mūsdienās nesatur
konkrētu nozīmi, jo patērētājiem nav pazīstami tādi jēdzieni kā „valsts kartons”, „valsts žurnāls”, „valsts
līme”, „valsts iesaiņojuma materiāli”, „valsts fotogrāfijas” vai tml.;
3.2.5. apzīmējums VALSTS neapraksta periodisku izdevumu, kā tas būtu gadījumā, ja tiktu
pieteikts apzīmējums „Mācību līdzeklis par valsts iekārtu”. Saistībā ar periodiskajiem izdevumiem
reģistrācijai pieteiktais apzīmējums vērtējams kā suģestīva preču zīme. Atšķirtspējas ziņā tā nav vājāka
kā vārdiskie apzīmējumi ДЕРЖАВА (reģ. Nr. M 48 747; 29., 30.kl. preces), SIEVIETES PASAULE (reģ.
Nr. M 46 167; 16.kl. preces), SIEVIETE (reģ. Nr. M 51 712; 29., 30.kl. preces), kas Latvijā reģistrēti kā
preču zīmes bez pierādījumiem par lietošanas ceļā iegūtu atšķirtspēju;
3.2.6. arī krāsa vai grafiskie elementi var nodrošināt preču zīmei papildu atšķirības pazīmes,
vienlaikus nosakot šaurāku piešķiramo izņēmumtiesību apjomu. Kombinētā krāsainā preču zīme
VALSTS (fig.) nav elementārs grafisks apzīmējums kā aplis, svītra, taisnstūra etiķetes rāmītis vai
atsevišķi burti vai cipari. Pieteiktās zīmes VALSTS (fig.) grafisko izpildījumu raksturo vismaz piecas
atšķirības pazīmes, kuru kopums nodrošina papildu iespēju atšķirt ar pieteikto apzīmējumu marķētās
preces no citu uzņēmumu precēm:
- īpašā vārda rakstība,
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- burtu L, S, T, S tuvs izvietojums tā, ka tie nedaudz saplūst viens ar otru,
- taisnstūris, kurā ierakstīts vārds VALSTS,
- taisnstūra gaiši sarkanā krāsa,
- burtu baltā krāsa;
3.2.7. tādējādi apzīmējuma VALSTS (fig.) (kura vārdiskais elements ir pats par sevi
atšķirtspējīgs) visu pazīmju kopums piešķir tam pietiekami spilgtu individuālu atšķirīgumu, kā dēļ tas
spēj pildīt preču zīmes funkciju – atšķirt viena īpašnieka preces no citu precēm;
3.3. nav pamatots Patentu valdes lēmuma apgalvojums par to, ka reģistrācijai pieteiktā
apzīmējuma lietošana komercijā ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem (LPZ
6.panta pirmās daļas 6.punkts), jo:
3.3.1. Patentu valdes lēmumā minētais piemērs par to, ka apzīmējuma „valsts” lietošana
saistībā ar tualetes papīru var tikt uzskatīta par nievājošu, izsmejošu attieksmi pret valsti, ir pārspīlēts un
nepamatots, jo tas ir balstīts uz kļūdaina pieņēmuma, ka reģistrācijai pieteiktais apzīmējums tiks
uztverts ar nozīmi „Latvijas valsts”. Bez tam pieteicējam nebija nodoma izmantot pieteikto zīmi saistībā
ar tualetes papīru, par ko liecina tas apstāklis, ka šādas preces nav norādītas preču sarakstā. Tomēr, lai
izslēgtu jebkādas šaubas pat par abstrakta apzīmējuma „valsts” saistību ar tualetes papīru, pieteicējs
lūdz izslēgt no pieteiktā 16.klases preču saraksta tualetes papīru;
3.3.2. pieteiktais apzīmējums nav tāds, kas var tikt uztverts kā jebkādas patērētāju jūtas,
piemēram, patriotiskās jūtas, aizskarošs apzīmējums. Nav pamata apgalvojumam, ka vārdam „valsts”
piemīt vārdiem „tēvija” un „dzimtene” identiska „augsta” nozīme vai statuss. Piemēram, vārdu salikumā
„valsts meži” vai „valsts ceļi” vārdam „valsts” nepiemīt īpašs „augsts” statuss, tas vienīgi norāda uz
visiem jebkuras valsts teritorijā esošajiem mežiem un ceļiem;
3.4. nenoliedzot, ka nacionālo likumu un tradīciju atšķirību dēļ dažādās valstīs (pat
kaimiņvalstīs) patērētāji var atšķirīgi uztvert vienu un to pašu apzīmējumu, nevar arī noliegt, ka pastāv
apzīmējumi, kas dažādās valstīs tiek uztverti līdzīgi. Pieteiktajai preču zīmei VALSTS (fig.) analoģiskas
kombinētas zīmes ir reģistrētas Lietuvā (VALSTYBĖ (fig.), reģ. Nr.53982) un Igaunijā (RAHVUS (fig.),
reģ. Nr. 46604) - minētās zīmes tulkojumā no lietuviešu un igauņu valodas nozīmē „valsts, nācija”, abas
ir reģistrētas 16.klases precēm un ietver tos pašus grafiskos elementus, ko Latvijā pieteiktā zīme
VALSTS (fig.);
3.5. šajā lietā ir nozīme arī tam apstāklim, ka Latvijā ir spēkā jēdzieniski identiskas vārdiskās
preču zīmes – Kopienas preču zīmes state (no angļu val. – valsts; reģ. Nr. 5815113, 20.klases preces),
STATE (reģ. Nr. 403725, 11.klases preces), staat (no vācu val. – valsts; reģ. Nr. 938013, 35., 41. un
42.klases pakalpojumi), starptautiski reģistrētā preču zīme SOUTH STATE (no angļu val. – dienvidu
valsts; reģ. Nr. WO 950187, 34.klases preces), Latvijas preču zīmes FREE STATE (no angļu val. –
brīva valsts; reģ. Nr. M 30 567, 34.klases preces) un ДЕРЖАВА (no ukraiņu, arī krievu un bulgāru val. –
valsts; reģ. Nr. M 48 747, 29., 30.klases preces).
II. Apelācijas izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:
1. No lietas materiāliem var konstatēt, ka apelācija iesniegta saskaņā ar LPZ paredzēto kārtību,
tādējādi ir pamats to izskatīt pēc būtības.
2. LPZ 6.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka kā preču zīmes nereģistrē apzīmējumus, kam
trūkst jebkādas atšķirtspējas attiecībā uz pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem.
LPZ 6.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka kā preču zīmes nereģistrē apzīmējumus, kas ir
pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.
LPZ 6.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka kā preču zīmes nereģistrē apzīmējumus, kas var
maldināt patērētājus par preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi u.tml.
3. LPZ ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada
22.oktobra direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm
(Kodificēta versija) (agrāk - Padomes 1988.gada 21.decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK dalībvalstu
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preču zīmju likumu tuvināšanai) (skat. LPZ ietverto informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības
direktīvām). LPZ 6.panta pirmās daļas 2.punkts tieši atspoguļo minētās direktīvas 3.(1)(b) panta
noteikumus, līdz ar to šo LPZ noteikumu piemērošanas sakarā ievērojama Eiropas Savienības Tiesas
dotā attiecīgās direktīvas normas interpretācija.
Lai varētu atzīt, ka preču zīmei piemīt atšķirtspēja, tai ir jāidentificē pieteikto preču izcelsme no
viena noteikta uzņēmuma un tādējādi jādod iespēja atšķirt šīs preces no citu uzņēmumu precēm (skat.
Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma apvienotajās lietās C-53/01, C-54/01, C-55/01 (Linde AG, Winward
Industries Inc., Rado Uhren AG v Deutsches Patent- und Markenamt [2003]) 40.punktu un Eiropas
Kopienu Tiesas prejudiciālā nolēmuma lietā C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v Remington
Consumer Products Ltd [2002]) 35.punktu). Bez tam preču zīmes atšķirtspēja ir jāvērtē, pirmkārt,
attiecībā uz pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem un, otrkārt, no attiecīgo preču vai pakalpojumu
patērētāju uztveres pozīcijas (skat. Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma apvienotajās lietās C-53/01, C54/01, C-55/01 (Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG v Deutsches Patent- und
Markenamt [2003]) 41.punktu).
4. Preču zīme VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-08-82) pieteikta reģistrācijai 16.klases precēm, proti,
papīram, kartonam un izstrādājumiem no šiem materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs,
iespiedprodukcijai, grāmatu iesiešanas materiāliem, fotogrāfijām, rakstāmlietām, līmvielām kancelejas
vai mājturības vajadzībām, materiāliem māksliniekiem, otām, rakstāmmašīnām un kancelejas precēm
(izņemot mēbeles), mācību un uzskates līdzekļiem (izņemot aparatūru), sintētiskajiem iesaiņojuma
materiāliem (kas nav ietverti citās klasēs), iespiedburtiem un klišejām.
No vienas puses, ciktāl runa ir par papīru, kartonu un izstrādājumiem no šiem materiāliem,
iespiedprodukciju, fotogrāfijām, rakstāmlietām, līmvielām kancelejas vai mājturības vajadzībām, otām,
rakstāmmašīnām un kancelejas precēm, mācību un uzskates līdzekļiem, kā arī sintētiskajiem
iesaiņojuma materiāliem, tās ir preces, ar kurām saskarē kā lietotājs var nonākt jebkurš patērētājs.
Tai pašā laikā, runājot par grāmatu iesiešanas materiāliem, materiāliem māksliniekiem,
iespiedburtiem un klišejām, jānorāda, ka ar tām saskarē parasti nonāk tikai attiecīgo jomu speciālisti.
5. Preču zīmes VALSTS (fig.) vārdisko daļu veido vārds „valsts”, kas ir latviešu valodas VI
deklinācijas lietvārds. VI deklinācijas lietvārdiem nominatīva un ģenitīva locījumi sakrīt, proti, vārds
„valsts” gan nominatīvā, gan ģenitīvā ir „valsts”. Tātad arī preču zīmi veidojošo vārdu atkarībā no
konteksta var uztvert vai nu kā lietvārdu nominatīvā, vai arī kā lietvārdu ģenitīvā, kas cita starpā izsaka
arī piederību (piemēram, valsts īpašums, valsts uzņēmums, valsts monopols, valsts karogs).
6. Saskaņā ar Latviešu literārās valodas vārdnīcu (8.sēj., Zinātne, R., 1996., 284.-285.lpp.)
latviešu valodas vārdam „valsts” ir trīs pamatnozīmes – (a) politiska organizācija, ar kuru tiek realizēta
sabiedrības vispārobligāta vadīšana, pastāvošās iekārtas saglabāšana; zeme, teritorija, kurā pastāv
šāda organizācija (demokrātiska valsts, monarhiska valsts, valsts iekārta, valsts vara, valsts galva); (b)
augstākā sistemātikas vienība bioloģijā; augstākā rajonēšanas vienība floristikā; (c) [novec.] pagasts,
valsts (arī pagasta) māja.
ApP uzskata, ka, ņemot vērā preces, kuru reģistrācijai pieteikta preču zīme VALSTS (fig.) papīru, iespiedprodukciju, rakstāmlietas, līmvielām kancelejas vai mājturības vajadzībām, otas,
rakstāmmašīnas, sintētiskos iesaiņojuma materiālus -, attiecīgie patērētāji vārdu „valsts” kontekstā ar
šīm precēm visticamāk uztvers Latviešu literārās valodas vārdnīcā minētajā (a) nozīmē, proti, kā
politisku organizāciju, ar kuru tiek realizēta sabiedrības vispārobligāta vadīšana, pastāvošās iekārtas
saglabāšana, vai arī kā zemi, teritoriju, kurā pastāv šāda organizācija.
Nozīme (c) ir novecojusi, ikdienas sarunvalodā tiek lietota reti, un pastāv liela iespēja, ka liela
daļa patērētāju to vispār nezina. Savukārt nozīme (b) ir saistīta ar vienu konkrētu zinātnes nozari –
bioloģiju, tādēļ iespēja, ka attiecīgie patērētāji kontekstā ar reģistrācijai pieteiktajām precēm vārdu
„valsts” asociēs tieši ar šo nozīmi (resp., dzīvnieku valsti, augu valsti), ir neliela.
7. Preču zīmes pamatuzdevums ir norādīt uz attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmi no viena
noteikta uzņēmuma, tādējādi dodot iespēju atšķirt viena uzņēmuma piedāvātās preces vai
pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. ApP uzskata, ka apzīmējums VALSTS
(fig.) šo funkciju nespēj pildīt:
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7.1. nav šaubu, ka ekonomikā pastāv jēdzieni (iedalījums) „valsts sektors” un „privātais sektors”.
Par to liecina, piemēram, jēdzienu „privātais sektors” un „valsts sektors” skaidrojums akadēmisko
terminu datubāzē AkadTerm (skat. http://termini.lza.lv ) - valsts sektors jaukta veida ekonomikā ir tā
tautsaimniecības daļa, kurā darbojas valsts iestādes un uzņēmumi, pretstatā privātajam sektoram, kurā
darbojas privātie uzņēmumi;
7.2. tātad, kā liecina iepriekšminētais skaidrojums, jaukta veida ekonomikā, kāda pastāv arī
Latvijā, apzīmējumu „valsts” (izsakot piederību) izmanto kā norādi uz veselu tautsaimniecības daļu. Lai
pasvītrotu piederību attiecīgajai tautsaimniecības daļai, valsts uzņēmumu un iestāžu nosaukumos bieži
tiek izmantots arī pats apzīmējums „valsts” - lielai daļai Latvijas patērētāju ir zināmas tādas valsts
iestādes kā Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienests vai uzņēmumi AS „Latvijas
valsts meži”, VAS „Latvijas valsts ceļi” un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
7.3. apzīmējums, kuru var izmantot un izmanto kā norādi uz veselu tautsaimniecības daļu un šai
tautsaimniecības daļai piederošiem tirgus dalībniekiem, vienlaicīgi nevar kalpot arī kā kāda komersanta
individuāla atšķirības zīme, respektīvi, kā preču zīme;
7.4. ne vārda VALSTS grafiskais izpildījums preču zīmē, nedz arī krāsu salikums (balts un
sarkans) nav tik īpašs, lai mainītu preču zīmes VALSTS (fig.) kopuztveri, proti, padarītu to par
atšķirtspējīgu apzīmējumu;
7.5. ApP piekrīt arī Patentu valdes pārstāves apgalvojumam, ka, ja reģistrācijai pieteiktais
apzīmējums uztverams kā izdevuma, piemēram, gadagrāmatas, nosaukums, tad tas norāda uz
izdevuma saturu – par valsti. Pastāv valsts teorija, valsts izcelšanās teorija, arī mācību priekšmets
„valststiesības”. Jāpiekrīt, ka līdzīgi kā Platons savā darbā „Valsts” vai Cicerons traktātā „Par valsti”
apraksta ideālu valsti, arī citi autori var izteikties par šo tēmu, izmantojot reģistrācijai pieteikto
apzīmējumu, lai norādītu uz saturu. Šajā gadījumā reģistrācijai pieteiktais apzīmējums patērētājiem
norāda uz izdevuma saturu, bet tas pats par sevi neiezīmē konkrētu komersantu;
7.6. lietā nav ziņu par Lietuvas sabiedriskas institūcijas VIEŠOJI ĮSTAIGA „DEMOKRATIJOS
PLĖTROS FONDAS” preču zīmes VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-08-82) izmantošanu vai reklāmu Latvijā.
8. No iepriekšminētā izriet, ka apzīmējums VALSTS (fig.) neatbilst preču zīmei izvirzāmām
prasībām un ar tā palīdzību nevar atšķirt viena komersanta preces no citu komersantu precēm. Ievērojot
šos apsvērumus, nav juridiski pamatota iemesla tam, lai tiesības lietot šāda rakstura apzīmējumu būtu
tikai vienai personai vai, citiem vārdiem sakot, ka personai būtu tiesības attiecīgajā jomā aizliegt citiem
lietot šo vai tam tuvu apzīmējumu. Ir pietiekams pamats uzskatīt, ka attiecīgajā komercdarbības jomā
citiem tirgus dalībniekiem – valsts uzņēmumiem un iestādēm - ir objektīva nepieciešamība lietot šādu
apzīmējumu, tādēļ tam ir jābūt brīvam vispārējai lietošanai. Tātad nav pieļaujama situācija, ka uz to tiek
iegūtas izņēmuma tiesības preču zīmes reģistrācijas ceļā.
Tātad Patentu valdes lēmuma atsaukšanās uz LPZ 6.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem
ir pamatota.
9. ApP piekrīt arī tam Patentu valdes lēmumā minētajam argumentam, ka reģistrācijai
pieteiktais apzīmējums var maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi:
9.1. kā jau minēts iepriekš, apzīmējumu „valsts sektors” ekonomikā izmanto kā norādi uz veselu
tautsaimniecības daļu - valsts iestādēm un uzņēmumiem, ieskaitot uzņēmējsabiedrības ar valsts
kapitāla daļu 50% un vairāk;
9.2. preču zīmes VALSTS (fig.) pieteicējs ir Lietuvas sabiedriska institūcija (lietuviski - VIEŠOJI
ĮSTAIGA) „DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS”. No pieteicēja nosaukuma var nojaust, ka tas varētu
būt arī publisko tiesību subjekts, tomēr drīzāk tā ir sabiedriska organizācija vai fonds, nevis valsts
iestāde vai uzņēmums. Tātad, šādai institūcijai savu preču marķēšanai izmantojot apzīmējumu „valsts”,
patērētāji tiks maldināti par attiecīgo preču izcelsmi;
9.3. Komerclikuma 29.panta piektā daļa nosaka, ka firmā nedrīkst ietvert vārdu „valsts” vai
„pašvaldība”. Var piekrist apelācijas iesniedzējam, ka šie noteikumi, interpretējot tos burtiski, neattiecas
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uz preču zīmju jomu. Tomēr firmu un preču zīmju funkcijas ir samērā līdzīgas – viena identificē
uzņēmumu, otra – konkrēta uzņēmuma preces, pie tam pietiekami bieži firmas un preču zīmes
pārklājas, proti, firma ir arī uzņēmuma preču zīme.
Kā norāda apelācijas iesniedzējs, likumdevēja mērķis, izstrādājot šo Komerclikuma normu, bija
novērst sabiedrības maldinājumu, t.i., neļaut komersantiem izvēlēties uzņēmējsabiedrības nosaukumu,
kurš ir uztverams kā publisko tiesību subjekta nosaukums. Apelācijas iesniedzējs arī norāda, ka nedz
Komerclikums, nedz kāds cits normatīvais akts neaizliedz vārda „valsts” izmantošanu komercdarbībā,
tai skaitā preču zīmēs, ja vien tas nemaldina sabiedrību. Tomēr šajā gadījumā ApP uzskata, ka vārda
„valsts” lietošana saistībā ar reģistrācijai pieteiktajām precēm radīs patērētājiem maldinošu priekšstatu
par preču ražotāja piederību valsts sektoram, tātad maldinās patērētāju par attiecīgo preču izcelsmi.
10. Kas attiecas uz Patentu valdes lēmumā minēto atsauci uz LPZ 6.panta pirmās daļas
6.punkta noteikumiem, ApP uzskata, ka tikai valstij pieder suverenitāte rīkoties ar jēdzienu „valsts”.
Vārda „valsts” lietošana uz tādas institūcijas vārda, kas nav valsts iestāde vai uzņēmums, neatbilst labai
publiskai kārtībai. Līdz ar to par pamatotu jāuzskata arī Patentu valdes lēmumā minētā atsauce uz LPZ
6.panta pirmās daļas 6.punktu.
11. Šai lietā nav ņemams vērā apelācijas iesniedzēja arguments, ka Lietuvā un Igaunijā ir
reģistrētas analogas kombinētas preču zīmes, bet kā Kopienas preču zīmes ir reģistrētas jēdzieniski
identiskas vārdiskas preču zīmes. Katrā konkrētajā gadījumā var pastāvēt savi iemesli, kādēļ attiecīgais
apzīmējums ir vai nav ticis reģistrēts kā preču zīme.
12. Līdz ar to, apsverot visus izskatāmās apelācijas lietas apstākļus kopumā, ApP secina, ka
Patentu valdes lēmuma atsaukšanās uz LPZ 6.panta pirmās daļas 2., 6. un 7.punkta noteikumiem ir
pamatota, tātad apelācija noraidāma un preču zīme VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-08-82) atzīstama par
nereģistrējamu Latvijā.
III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas
padome, vadoties no likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 17.1 un 19. panta
noteikumiem par apelācijām un to izskatīšanu un pamatojoties uz 6.panta pirmās daļas 2., 6. un
7.punkta noteikumiem, nolemj:
1. noraidīt Lietuvas sabiedriskas institūcijas „DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS” apelāciju
par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-08-82) reģistrāciju Latvijā;
2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamentam un Valsts reģistru un
dokumentācijas nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm" noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā Patentu valdes
dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes VALSTS (fig.) (pieteik. Nr. M-0882) reģistrācijas atteikumu Latvijā.
Saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 19.panta astotās
daļas noteikumiem apelācijas iesniedzējs (preču zīmes īpašnieks) ApP lēmumu var pārsūdzēt tiesā triju
mēnešu laikā no šī lēmuma noraksta saņemšanas dienas. Pieteikums iesniedzams Administratīvajā
rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur Apelācijas padomes lēmuma izpildi.
Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm" noteiktajā laikā, stājas spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš tā pārsūdzēšanai.
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