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Iebilduma lietas šifrs:
RIAP/2017/M 69 659-Ie
(1/2016)
LĒMUMS
Rīgā

2017. gada 22. maijā
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk - Apelācijas padome) šādā lietas izskatīšanas

sastāvā:
priekšsēdētāja – D. Liberte,
locekļi – I. Bukina un I. Plūme-Popova,
sekretārs – J. Guobis,
2017. gada 21. aprīlī Apelācijas padomes sēdē izskatīja iebildumu, kuru, vadoties no likuma “Par preču
zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (turpmāk – LPZ) 18. panta un Rūpnieciskā īpašuma
institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RIIPL) 60. panta noteikumiem, 2016. gada 19. jūlijā
uzņēmējsabiedrības QUAERO CAPITAL SA (Šveice) (turpmāk arī – iebilduma iesniedzējs) vārdā
iesniegusi profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju jomā G. Zariņa pret preču zīmes Quiro
(preču zīmes īpašnieks – uzņēmējsabiedrība GRIGORIUS HOLDINGS, SIA (Latvija); pieteik. Nr.
M-15-1101; pieteik. dat. 24.08.2015; reģ. Nr. M 69 659; reģ. (publ.) dat. – 20.04.2016; 9. un 16. klases
preces un 35., 36., 38. un 45. klases pakalpojumi)
reģistrāciju Latvijā 35. un 36. klases pakalpojumiem.
Iebilduma pamatojums:
- sakarā ar apstrīdētās preču zīmes Quiro (reģ. Nr. M 69 659) līdzību Latvijā agrākajai iebilduma
iesniedzēja starptautiski, arī attiecībā uz Eiropas Savienību reģistrētajai preču zīmei QUAERO
CAPITAL (reģ. Nr. WO 1 234 857) un attiecīgo pakalpojumu identiskumu un līdzību pastāv iespēja, ka
patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas (LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkts);
- apstrīdētā preču zīme Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrācijai pieteikta ar acīmredzami
negodprātīgu nolūku (LPZ 6. panta otrā daļa).
Iebilduma iesnieguma kopija saskaņā ar RIIPL 68. panta pirmās daļas noteikumiem 22.07.2016
tika nosūtīta apstrīdētās preču zīmes īpašniekam, norādot atbildes iesniegšanas termiņu un kārtību.
Apstrīdētās preču zīmes īpašnieka pārstāves profesionālās patentpilnvarnieces J. Gainutdinovas atbilde
uz iebildumu saņemta 20.09.2016, un 26.09.2016 tā nosūtīta iebilduma iesniedzēja pārstāvei.
Apmierinot iebilduma iesniedzēja pārstāves 22.09.2016 izteikto lūgumu, 27.09.2016 lietai noteikta
izskatīšana mutvārdu procesā Apelācijas padomes sēdē.
09.11.2016 un 03.04.2017 Apelācijas padomē tika saņemti iebilduma iesniedzēja puses papildu
paskaidrojumi, un attiecīgi 10.11.2016 un 04.04.2017 tie nosūtīti apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāvei.
Apelācijas padomes sēdē piedalījās iebilduma iesniedzēja pārstāvis profesionālais
patentpilnvarnieks preču zīmju jomā G. Meržvinskis.
Apstrīdētās preču zīmes īpašnieka pārstāve profesionālā patentpilnvarniece J. Gainutdinova uz
Apelācijas padomes sēdi neieradās. 29.03.2017 Apelācijas padomē saņemts viņas lūgums izskatīt lietu
bez viņas klātbūtnes, ņemot vērā lietā esošos materiālus.
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Aprakstošā daļa
1. Apstrīdētā preču zīme Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrēta kā vārdiska zīme. Tās 35. klases
pakalpojumu saraksts ietver šādus pakalpojumus: “reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana;
biroja darbi; konsultācijas personāla vadības jautājumos; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi pagaidu,
īstermiņa un pastāvīgajiem darbiniekiem; kvalificēta tehniskā personāla pakalpojumi uzņēmējdarbības un
reklāmas jomā”, bet 36. klases pakalpojumu saraksts – šādus pakalpojumus: “finanšu lietas; banku
pakalpojumi un ar tiem saistītie finanšu operāciju pakalpojumi, arī valūtas maiņas kantoru pakalpojumi
un mijieskaita norēķinu biroju pakalpojumi; finanšu fondu un finanšu aktīvu pārvaldība; finanšu vadība
un plānošana”.
2. Iebilduma iesniedzējs ir pretstatījis starptautiski, arī attiecībā uz Eiropas Savienību reģistrētu
vārdisku preču zīmi QUAERO CAPITAL (reģ, Nr. WO 1 234 857; reģ. dat. 04.11.2014; konvencijas
prioritātes dati no pieteikuma Šveicē – 04.11.2014, 00748/2014; starptautiskajā reģistrā izdarītā ieraksta
dat. (Starptautiskā biroja paziņojuma attiecinājuma valstu preču zīmju iestādēm dat.) – 12.02.2015).
Zīme reģistrēta šādiem 36. klases pakalpojumiem: “finanšu lietas; īpašuma pārvaldība; finanšu
pārvaldīšana; fiskālie novērtējumi; kapitāla investīciju fondu vadīšana; finanšu konsultācijas; finanšu
analīze; fiduciārie (trasta) pakalpojumi; konsultācijas, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem; finansiālā
novērtēšana; konsultācijas un ieteikumi par aktīvu pārvaldīšanu privātiem un iestāžu klientiem;
kapitālieguldījumi; konsultācijas saistībā ar finanšu investīcijām; finanšu risku analīze; finanšu
konsultācijas uzņēmumiem; konsultācijas saistībā ar finanšu stratēģiju; konsultācijas saistībā ar riska
kapitālu; konsultācijas saistībā ar infrastruktūru; finanšu, stratēģiskās un pārvaldības konsultācijas saistībā
ar kapitālieguldījumiem, uzņēmumu saplūšanu un iegādi”.
3. Iebilduma iesniedzēja puse, atsaucoties uz LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punktu un 6. panta otro
daļu, lūdz atzīt preču zīmes Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrāciju Latvijā par spēkā neesošu 35. un
36. klases pakalpojumiem, iebildumā, iesniegtajos papildmateriālos un Apelācijas padomes sēdes laikā
argumentējot to šādi:
3.1. apstrīdētā zīme Quiro (reģ. Nr. M 69 659) pieteikta reģistrācijai Latvijā 24.08.2015. Pretstatītā
zīme QUAERO CAPITAL (reģ. Nr. WO 1 234 857) starptautiski, arī attiecībā uz Eiropas Savienību
reģistrēta 04.11.2014 (ar konvencijas prioritāti no 04.11.2014). Līdz ar to var secināt, ka pretstatītā zīme
ir agrāka zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;
3.2. salīdzināmās zīmes ir reģistrētas identiskiem 36. klases pakalpojumiem. Apstrīdētās zīmes
35. klases pakalpojumi ir līdzīgi un saistīti ar pretstatītās zīmes 36. klases pakalpojumiem, jo tie visi
attiecas uz uzņēmējdarbību un tos var sniegt arī kompānijas, kas nodarbojas ar finanšu jautājumiem;
3.3. līdz ar to, ciktāl runa ir par LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumu piemērošanu,
izšķiroša loma ir jautājumam, vai sakarā ar salīdzināmo zīmju līdzību un attiecīgo pakalpojumu
identiskumu un līdzību pastāv iespēja, ka patērētāji šīs zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas:
3.3.1. salīdzinot preču zīmes, jāizdara to vispārējs vizuālās, fonētiskās un konceptuālās
(semantiskās) līdzības novērtējums, pie tam šim novērtējumam jābalstās uz zīmju kopiespaidu, tajā pašā
laikā paturot prātā to atšķirtspējīgās un dominējošās komponentes. Preču zīmes ir jāsalīdzina kopumā,
ņemot vērā, ka patērētāja uztverē dominē pirmais iespaids, turklāt būtiskas ir nevis detalizētā
salīdzinājumā konstatējamās atšķirības, bet gan zīmju kopīgie elementi, kas izraisa savstarpējas
asociācijas, kuras var ietekmēt patērētāju uztveri un izvēli (skat. Eiropas Savienības Tiesas (EST;
iepriekš - Eiropas Kopienu tiesa) prejudiciālā nolēmuma lietā C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf
Dassler Sport, 23. punktu un prejudiciālā nolēmuma lietā C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH v Klijsen Handel BV, 25. punktu). Jāņem vērā arī apstāklis, ka patērētāji preču zīmes parasti neredz
vienlaikus (vienu otrai blakus), bet gan ar zināmu laika intervālu;
3.3.2. gan apstrīdētā preču zīme Quiro, gan pretstatītā zīme QUAERO CAPITAL ir vārdiskas
zīmes. Pretstatītajā zīmē ietvertais vārdiskais apzīmējums “CAPITAL” ir lietvārds, kas raksturo attiecīgo
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pakalpojumu jomu, proti, tulkojumā no angļu valodas tas nozīmē “kapitāls” (skat. Angļu-latviešu
vārdnīca. R., Izdevniecība Jāņa Sēta, 4. izdevums, bez izdošanas gada norādes, 158. lpp.). Šis
apzīmējums saistībā ar 35. un 36. klases pakalpojumiem plaši tiek lietots arī citās preču zīmēs, tātad tam
pretstatītajā zīmē QUAERO CAPITAL nepiemīt augsta atšķirtspēja, un par pretstatītās zīmes centrālo
elementu ir uzskatāms tās vārdiskais apzīmējums “QUAERO”, kas pie tam zīmē ir novietots arī kā
pirmais;
3.3.3. salīdzinot preču zīmju Quiro un QUAERO CAPITAL dominējošos apzīmējumus “Quiro”
un “QUAERO”, var secināt, ka šie elementi ir fonētiski un vizuāli sajaucami līdzīgi – apzīmējumi atšķiras
tikai ar diviem burtiem zīmju vidusdaļā, jo zīmju sākumdaļas “QU-” un beidzamie burti “-RO” ir
identiski. Tas apstāklis, ka apstrīdētā zīme (atšķirībā no pretstatītās) ietver arī mazos burtus, nekādā veidā
neietekmē šo zīmju aizsardzības apjomu un zīmju raksturu, jo abas zīmes ir vārdiskas zīmes, kas izpildītas
standarta rakstībā. Patērētājs nelielo niansi – fonētisko atšķirību burtos “I” un “AE” zīmju vidusdaļā – var
neievērot un nedzirdēt, jo vārdi “Quiro” un “QUAERO” patērētājam ir grūti izrunājami, tos veido grūti
prātā paturamas, sarežģītas burtu kombinācijas. Latviešu valodas alfabētā nav burta “Q”, un latviešu
patērētājs salīdzināmos vārdiskos apzīmējumus izrunās kā svešvārdus, proti, kā [kuiro] un [kuero kapital]
(burts “a” pretstatītajā preču zīmē būs vāji dzirdams). Tādējādi fonētiski zīmes ir ar augstu līdzības pakāpi.
Zīmju vārdiskajiem apzīmējumiem nav Latvijas patērētājiem zināmas semantiskās nozīmes, kas varētu
liecināt par zīmju individuālo raksturu;
3.4. līdz ar to, salīdzināmajām zīmēm pastāvot līdzās, patērētāji var tikt maldināti un, sajaucot tās
vai uztverot kā savstarpēji saistītas, uzskatīt, ka pakalpojumus, kas tiek sniegti ar šīm zīmēm, piedāvā
viena un tā pati uzņēmējsabiedrība;
3.5. apstrīdētās preču zīmes Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar
acīmredzami negodprātīgu nolūku:
3.5.1. kopš 19.05.2014 apstrīdētās preču zīmes Quiro īpašnieks Latvijas uzņēmums GRIGORIUS
HOLDINGS, SIA reģistrācijai Latvijā ir pieteicis 343 preču zīmes, kas satur arī Latvijā plaši pazīstamu
preču zīmju apzīmējumus (piemēram, “SKY”, “BIGFOOT”, “LEHMAN BROTHERS”) vai citiem
uzņēmumiem piederošas preču zīmes. Pret daudzām (uz šī iebilduma izskatīšanas brīdi - 28) no šīm preču
zīmēm ir iesniegti iebildumi (lietai pievienota 07.11.2016 veikta izdruka par GRIGORIUS HOLDINGS,
SIA preču zīmēm no Patentu valdes tīmekļa vietnē pieejamās preču zīmju datu bāzes). Saskaņā ar
Uzņēmumu reģistra datubāzes Lursoft datiem, GRIGORIUS HOLDINGS, SIA Latvijā nav veicis nekādas
komerciālas darbības – nav iesniegti nekādi finanšu rādītāji, uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs,
un nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas uzrādās kā neiemaksātas (lietai pievienotas 18.07.2016 un 30.01.2017 veiktas
izdrukas no Lursoft datubāzes par uzņēmumu GRIGORIUS HOLDINGS, SIA). Līdz ar to var pieņemt, ka
uzņēmums GRIGORIUS HOLDINGS, SIA ir dibināts, lai reģistrācijai pieteiktu preču zīmes un domēna
vārdus un tādā veidā traucētu attiecīgo preču zīmju īpašniekiem realizēt savas tiesības uz preču zīmēm.
Šāda rīcība pēc būtības līdzinās cybersquatting (labuma iegūšana no citu personu preču zīmju lietošanas),
kas ir plaši izplatīta domēnu reģistrācijās. Šādu rīcību var raksturot kā tiesību piesavināšanos nolūkā radīt
citai personai problēmas turpmākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes reģistrācijā vai lietošanā;
3.5.2. atsaucoties uz Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumu “Par tiesu praksi strīdos par
tiesībām uz preču zīmi” (2007/2008), lai konstatētu preču zīmes pieteicēja negodprātību, ir izmantojams
vairāku apstākļu kopums, kas aptverošā vērtējumā liecina par preču zīmes pieteicēja negodprātību. Starp
šiem apstākļiem noteikti var minēt vismaz šādus:
- preču zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme šai pašā vai citā
valstī pieder citai personai vai ka citai personai acīmredzami ir pamatotākas tiesības uz šādas zīmes
pieteikšanu, reģistrāciju un attiecīgi iegūto izņēmuma tiesību izmantošanu savas komercdarbības
nodrošināšanai un veicināšanai. Laika brīdis, uz kuru jāvērtē, vai no apstrīdētās zīmes īpašnieka puses ir
pastāvējis negodprātīgs nolūks, ir apstrīdētās preču zīmes pieteikuma iesniegšanas brīdis. Nav šaubu, ka
uzņēmumam GRIGORIUS HOLDINGS, SIA vajadzēja zināt par uzņēmuma QUAERO CAPITAL SA
agrāko preču zīmi. Turklāt, jo ilgāk apzīmējums tiek izmantots, jo lielāka iespēja, ka īpašnieks par to
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zināja (skat. EST prejudiciālā nolēmuma lietā C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz
Hauswirth GmbH, 39. punktu);
- preču zīmes pieteicējam nebija nodoma, pat nākotnē, uzsākt attiecīgās preču zīmes izmantošanu,
un tas nav nekādi gatavojies to darīt, bet reģistrācijas pieteikums ticis izdarīts ar galveno mērķi – vai nu
ar izņēmuma tiesību palīdzību radīt šķēršļus citas personas darbībām ar attiecīgo zīmi vai tai sajaucami
līdzīgu zīmi, vai arī reģistrēt, lai piedāvātu to citai personai pirkt vai par attiecīgu atlīdzību saņemt zīmes
izmantošanas tiesību licenci;
- attiecīgais preču zīmes pieteikums nav vienīgais šīs personas ar līdzīgu mērķi veiktais pieteikums,
bet tāda rīcība attiecīgajai personai atkārtojas, ir raksturīga. GRIGORIUS HOLDINGS, SIA reģistrācijai
Latvijā ir pieteicis plaši pazīstamas preču zīmes, un sajaucami līdzīgu vai identisku preču zīmju
pieteikšana no GRIGORIUS HOLDINGS, SIA puses ir nepārtraukts process. Tātad negodprātīga rīcība
ar līdzīgu mērķi atkārtojas;
3.5.3. lai novērtētu negodprātīga nolūka pastāvēšanu, jāņem vērā arī apstākļi, kādos apstrīdētais
apzīmējums izveidots, tā izmantošana kopš izveidošanas un komerciālā loģika, kas bijusi šī apzīmējuma
kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas pamatā (skat. Vispārējās tiesas (VT;
iepriekš – Pirmās instances tiesa) sprieduma lietā T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV v Iekšējā
tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi) (turpmāk – ITSB), 21. un nākamos punktus;
Apelācijas padomes piezīme: kopš 23.03.2016 pēc grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 207/2009
Kopienas preču zīmi sauc par Eiropas Savienības preču zīmi, bet ITSB – par Eiropas Savienības
Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO)). Viens no veidiem, kā raksturot nedogprātīgu nolūku, ir tas, ka tā
ir “rīcība, kas atkāpjas no pieņemtajiem ētiskas uzvedības vai godīgas komerciālās un uzņēmējdarbības
prakses principiem” (skat. ģenerāladvokātes E. Šarpstones 12.03.2009 secinājumus EST prejudiciālā
nolēmuma lietā C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH).
Neviena no GRIGORIUS HOLDINGS, SIA pieteiktajām 349 (dati uz 03.04.2017) preču zīmēm
netiek izmantota. Lielākā daļa no šīm preču zīmēm tikušas pieteiktas tieši pirms tam, kad kāds cits
uzņēmums attiecībā uz identisku vai gandrīz identisku Eiropas Savienības preču zīmi Eiropas Savienības
Intelektuālā īpašuma birojā (turpmāk - EUIPO) ir iesniedzis atcelšanas pieteikumu neizmantošanas dēļ
(lietai pievienota tabula ar informāciju par 15 gadījumiem, kad GRIGORIUS HOLDINGS, SIA šādā veidā
sadarbojies ar American Franchise Marketing Limited, un 6 gadījumiem, kad GRIGORIUS HOLDINGS,
SIA šādā veidā sadarbojies ar citiem uzņēmumiem). Daudzas no šīm Eiropas Savienības preču zīmju
reģistrācijām tika atceltas. Dažos gadījumos GRIGORIUS HOLDINGS, SIA pat atsauca agrāk pieteikto
preču zīmi un iesniedza citu pieteikumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas labāk atbilst
attiecīgajai Eiropas Savienības preču zīmei;
3.5.4. saskaņā ar informāciju no Lielbritānijas Uzņēmumu reģistra, American Franchise Marketing
Limited ir Lielbritānijā dibināta kompānija, kuras kapitāls un aktīvi sastāda 1 mārciņu (lietai pievienota
30.01.2017 izdruka no tīmekļa vietnes https://beta.companieshouse.gov.uk). Šī kompānija EUIPO ir
iesniegusi apmēram 202 Eiropas Savienības preču zīmju atcelšanas pieteikumus, un lielai daļai šo
atcelšanas pieteikumu aizmugurē stāv atbilstošs GRIGORIUS HOLDINGS, SIA Latvijas preču zīmes
pieteikums – lai neļautu Eiropas Savienības preču zīmes īpašniekam pieteikt savu preču zīmi no jauna.
Saskaņā ar Internetā pieejamo informāciju, nevienu no šīm preču zīmēm GRIGORIUS HOLDINGS, SIA
reāli nav izmantojis;
3.5.5. runājot par nostiprinātiem ētiskas rīcības, godīgas uzņēmējdarbības un komerciālās prakses
principiem, tie jāievēro arī attiecībā uz atšķirīgām precēm un pakalpojumiem. EUIPO Apelācijas padome
21.04.2010 lēmumā lietā R 219/2009-1 (GRUPPO SALINI/SALINI), secinot, ka negodprātīgs nolūks ir
pierādīts, nolūkā aizstāvēt uzņēmējdarbības un komerciālo darbību vispārējās intereses, atzina apstrīdēto
zīmi par spēkā neesošu arī attiecībā uz atšķirīgiem pakalpojumiem. VT apstiprināja šo Apelācijas
padomes lēmumu, norādot, ka pozitīva konstatējuma par ļaunprātību iznākums var būt tikai attiecīgās
preču zīmes pilnīga spēkā neesamība (skat. VT spriedumu lietā T-321/10, SA.PAR. Srl v ITSB);
3.5.6. kā liecina izdevumā World Trademark Review 23.08.2016 publicētais pētījums (skat.
http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=7162f528-1cf7-4c5b-aac5-b82a54edef84),
apstrīdētās zīmes īpašnieks uzņēmums GRIGORIUS HOLDINGS, SIA ir vācu izcelsmes domēnu
īpašnieka un izklaides industrijas uzņēmēja Mihaela Gleisnera (Michael Gleissner) grupas uzņēmums.
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Šīs grupas uzņēmumi (Bigfoot Entertainment, Fashion One, CKL Holdings, Namībijā reģistrētais Namib
Brand Investments un Latvijā reģistrētais GRIGORIUS HOLDINGS, SIA) visā pasaulē veic masveida
darbības saistībā ar tūkstošiem reģistrētu uzņēmumu nosaukumu un preču zīmju. Preču zīmju pieteikumi
šo uzņēmumu vārdā tiek iesniegti ASV, Beniluksa, Lielbritānijas un Latvijas preču zīmju iestādēs. Pats
Mihaels Gleisners masveidā pērk domēnus. World Trademark Review, kas ir respektabls, profesionāls un
uzticams informācijas avots, šo Mihaela Gleisnera un viņa uzņēmumu darbību ir nosaucis par
noslēpumainu, mistisku, intriģējošu tīklu ar tūkstošiem uzņēmumu nosaukumu, domēnvārdu un preču
zīmju pieteikumu attiecībā uz augstas klases zīmoliem, sugas vārdiem un pat intelektuālā īpašuma
birojiem – ar legālu darbību ASV, ko vada bijušais ASV Patentu un preču zīmju iestādes patentu eksperts.
Šīs darbības pat varētu nosaukt par manipulācijām, kuru motivācija visticamāk ir domēnvārdi (lietai
pievienots izdevumā World Trademark Review 23.08.2016 publicētais pētījums “Mystery over
entertainment tycoon’s web of trademarks, domains and company names” ar tulkojumu latviešu valodā).
4. Preču zīmes Quiro (reģ. Nr. M 69 659) īpašnieks (tā pārstāve) iebildumu neatzīst un lūdz to
noraidīt, pamatojoties uz šādiem argumentiem:
4.1. apstrīdētā preču zīme Quiro nav ne identiska, ne arī līdzīga iebilduma iesniedzēja preču zīmei
QUAERO CAPITAL, tādējādi nepastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver
kā savtarpēji saistītas:
- salīdzinot preču zīmes, ir jābalstās uz to radīto kopējo iespaidu, it īpaši paturot prātā to
atšķirtspējīgos un dominējošos elementus. Šajā lietā salīdzināmajām zīmēm nav elementu, ko varētu
uzskatīt par nepārprotami vairāk atšķirtspējīgiem nekā citi elementi;
- pat ja preču zīmēm sakrīt sākumdaļa, tās ir jāsalīdzina kopumā. Arguments, ka patērētāji parasti
atceras zīmju sākuma, nevis beigu daļu, nevar tikt piemērots visās lietās (skat. VT sprieduma lietā
T-158/05, Trek Bicycle v ITSB, 70. punktu), un tas nekādā gadījumā neapšauba principu, ka, novērtējot
preču zīmju līdzību, jāņem vērā kopējais iespaids, ko tās rada, jo vidusmēra patērētājs parasti zīmi uztver
kopumā un neanalizē tās atšķirīgos elementus;
- vizuāli zīme, kas sastāv no diviem vārdiem, ir pavisam atšķirīga no zīmes, kuru veido viens
vārdisks elements;
- fonētiski salīdzināmās zīmes tiek izrunātas pilnīgi atšķirīgi, proti, pretstatītā zīme tiks izrunāta kā
[kuaero kepital] vai [kuaero kapital], bet apstrīdētā – kā [kuiro]. Tātad apstrīdētā zīme izrunā ir daudz
īsāka;
- neskatoties uz salīdzināmo zīmju pirmā vārdiskā elementa sakrītošo zilbi “QU-” un galotni “-RO”,
divi burti “AE”, kas atrodas pretstatītās zīmes vidū, kā arī tās otrais vārdiskais elements “CAPITAL”
veido no apstrīdētās zīmes būtiski atšķirīgu zīmes vizuālo un fonētisko uztveri. Burti “AE” pēc patskaņa
“U” būtiski ietekmē vārda “QUAERO” fonētisko raksturu, proti, šis vārds tiek izrunāts, lietojot plato
patskani “e”. Savukārt vārda “Quiro” izruna nav plata, tā ir daudz īsāka, jo patskanim “u” seko tikai viens
patskanis “i”;
- nevar piekrist iebilduma iesniedzēja viedoklim par pretstatītās zīmes semantisko uztveri. Šī zīme
sastāv no diviem vārdiem, kur apzīmējumam “QUAERO” nav Latvijas patērētājam zināmas semantiskās
nozīmes, savukārt otrā vārda “CAPITAL” nozīme ir meklējama angļu valodas vārdnīcā un attiecīgi ir
“kapitāls”, kā arī “galvaspilsēta; lielais burts”. Sakarā ar šī vārda izrunu, kas ir līdzīga latviešu valodas
vārdam “kapitāls”, pretstatītā zīme (atšķirībā no apstrīdētās) visticamāk asociatīvi saistīs iebilduma
iesniedzēja sniegtos pakalpojumus ar finansēm un kapitāla pārvaldīšanu. Apstrīdētajai zīmei semantiskās
nozīmes, ko varētu zināt Latvijas patērētāji, nav. Turklāt iebilduma iesniedzējs savu preču zīmi nelieto
dalīti, proti, tās pirmais vārdiskais elements “QUAERO” netiek lietots šķirti no otrā elementa
“CAPITAL”, ko apstiprina iebilduma iesniedzēja domēna vārds www.quaerocapital.com un šajā tīmekļa
vietnē redzamā zīmes izmantošana;
- tādējādi salīdzināmās zīmes atšķiras kopuztverē un nevar tikt uztvertas kā savstarpēji saistītas;
4.2. salīdzināmās zīmes reģistrētas atšķirīgiem pakalpojumiem:
4.2.1. Nicas klasifikācija kalpo tikai un vienīgi administratīviem nolūkiem, tāpēc preces vai
pakalpojumus nevar uzskatīt par līdzīgiem vai atšķirīgiem tikai tāpēc, ka tie atrodas vienā un tajā pašā vai
dažādās Nicas klasifikācijas klasēs. Preču un pakalpojumu salīdzinājumam jābalstās tostarp uz tādiem
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faktoriem kā to raksturs, izmantošanas mērķis, izplatīšanas kanāli un tirdzniecības vietas, ražotāju
novērtējums, kā arī tas, vai preces un pakalpojumi konkurē savā starpā vai papildina viens otru;
4.2.2. salīdzināmo zīmju 36. klases pakalpojumi nav identiski. Pat to līdzība ir ļoti nosacīta, jo
finanšu pakalpojumi mēdz būt ļoti dažādi. Pretstatītā zīme QUAERO CAPITAL 36. klasē ir reģistrēta
konkrētiem pakalpojumiem finanšu jomā - tos kopumā var raksturot kā “kapitāla investīciju fondu
vadīšana un konsultēšana šajā sakarā”, savukārt apstrīdētās zīmes Quiro 36. klases pakalpojumi no tiem
atšķiras pēc savas būtības. Finanšu pakalpojumi ir ļoti specifiska pakalpojumu grupa, to izvēlē patērētāji
pārsvarā ir ļoti uzmanīgi un rūpīgi, jo tas ir saistīts ar viņu naudu. Kad runa ir par personas naudas
līdzekļiem, to ieguldīšanu, pārvaldīšanu, pelnīšanu ar tiem, patērētāji, izvēloties pakalpojuma sniedzēju,
ir ļoti vērīgi. Grūti iedomāties, kādā veidā finanšu pakalpojumi vienā un tajā pašā vietā varētu tikt
piedāvāti no divu dažādu pakalpojumu sniedzēju puses. Šādus pakalpojumus parasti piedāvā birojos vai,
izmantojot tiešo mārketingu, kā arī ievietojot informāciju bukletos, kuri tiek izplatīti potenciālo klientu
vidū. Turklāt nopietni finanšu pakalpojumi patērētājam ir pieejami nevis tieši, bet pēc konsultācijas ar
speciālistu, kurš izskaidro pakalpojuma būtību un īpatnības. Šo nostāju apstiprina arī pats iebilduma
iesniedzējs, kura tīmekļa vietnē www.quaerocapital.com ir atrodams brīdinājums par pakalpojumu
iespējamajiem riskiem un aicinājums vispirms lūgt profesionālu padomu (lietai pievienota 14.09.2016
veikta izdruka no iebilduma iesniedzēja mājaslapas http://quaerocapital.com/en/access/disclaimer ar
atrunas tulkojumu latviešu valodā). Bez tam finanšu pakalpojumu joma tiek papildus regulēta ar
speciāliem likumiem;
4.2.3. apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumi atšķiras no finanšu un kapitāla pārvaldīšanas
pakalpojumiem, tādēļ nevar tikt uzskatīti par tiem līdzīgiem;
4.3. informācija iebilduma iesniedzēja tīmekļa vietnē liecina, ka šis uzņēmums savus pakalpojumus
piedāvā tikai Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Šveices un Lielbritānijas patērētājiem, tādēļ Latvijas
patērētājiem apstrīdētā zīme nevar izraistīt asociācijas ar pretstatīto zīmi. Asociācijas ar agrāko zīmi
patērētājiem var rasties tikai tādā gadījumā, ja viņiem bija iespēja redzēt, dzirdēt vai citādā veidā uzzināt
par šo zīmi;
4.4. nav pamatota iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 6. panta otrās daļas noteikumiem.
Likums neaizliedz nevienai personai pieteikt reģistrācijai tik daudz preču zīmju, cik tā savas darbības
ietvaros uzskata par nepieciešamu vai lietderīgu. Apstāklis, ka Uzņēmumu reģistra datubāzē Lursoft nav
redzami sabiedrības finanšu rādītāji vai aktivitātes, vēl nedod pamatu apgalvot, ka attiecīgais uzņēmums
rīkojas negodprātīgi. Apstrīdētās zīmes īpašnieks nozīmēja pārstāvi iebilduma lietas kārtošanai, ved
sarunas arī ar citiem iebildumu iesniedzējiem un pat slēdz izlīgumus, kas apmierina visas iesaistītās puses.
Tātad apstrīdētās zīmes īpašnieks ir ieinteresēts preču zīmes reģistrācijā un viņam labvēlīgā lietas
iznākumā.
5. Atbildot uz apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāves argumentu, ka iebilduma iesniedzēja tīmekļa
vietne liecina, ka šis uzņēmums savus pakalpojumus piedāvā tikai Francijas, Itālijas, Luksemburgas,
Šveices un Lielbritānijas patērētājiem, iebilduma iesniedzēja pārstāvis norāda, ka kopš pretstatītās zīmes
(kas ir Eiropas Savienībā reģistrēta preču zīme) reģistrācijas datuma vēl nav pagājuši pieci gadi, līdz ar to
šī zīme vēl nav pakļauta lietošanas pierādījumu iesniegšanai. Pretstatītās Eiropas Savienības zīmes
reģistrācija ir spēkā arī Latvijā, un te tā bauda tieši tādu pašu tiesisko aizsardzību kā pārējās Eiropas
Savienības valstīs.
Motīvu daļa
1. No lietas materiāliem var konstatēt, ka iebildums ir iesniegts saskaņā ar LPZ un RIIPL paredzēto
kārtību, tādējādi nav šķēršļu, lai to izskatītu pēc būtības.
2. LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā
neesošu, ja sakarā ar šīs preču zīmes identiskumu vai līdzību citas personas agrākai preču zīmei un
attiecīgo preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās
zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas.
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Tātad, lai šajā iebilduma lietā piemērotu minētā panta noteikumus, jākonstatē, ka:
- pretstatītā zīme ir agrāka preču zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;
- pakalpojumi, kuriem reģistrēta apstrīdētā preču zīme, ir identiski vai līdzīgi pakalpojumiem,
kuriem reģistrēta pretstatītā zīme;
- salīdzināmās preču zīmes ir identiskas vai līdzīgas;
- sakarā ar preču zīmju identiskumu vai līdzību un attiecīgo pakalpojumu identiskumu vai līdzību
pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji salīdzināmās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas.
3. Apstrīdētā zīme Quiro (reģ. Nr. M 69 659) pieteikta reģistrācijai Latvijā 24.08.2015. Pretstatītā
zīme QUAERO CAPITAL (reģ. Nr. WO 1 234 857) starptautiski, arī attiecībā uz Eiropas Savienību
reģistrēta 04.11.2014 (ar konvencijas prioritāti no 04.11.2014). Tātad pretstatītā zīme ir agrāka zīme LPZ
7. panta otrās daļas izpratnē.
4.1. Salīdzināmās zīmes ir reģistrētas identiskiem 36. klases pakalpojumiem, proti:
- gan apstrīdētā, gan pretstatītā zīme ir reģistrētas finanšu lietām,
- apstrīdētās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertie finanšu fondu un finanšu aktīvu pārvaldības
pakalpojumi faktiski ir identiski pretstatītās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertajiem finanšu
pārvaldīšanas, kapitāla investīciju fondu vadīšanas un fiduciārajiem (trasta) jeb aktīvu uzticības pārvaldes
pakalpojumiem,
- apstrīdētās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertie finanšu vadības un plānošanas pakalpojumi
faktiski ir identiski pretstatītās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertajiem finanšu pārvaldīšanas
pakalpojumiem, jo pārvaldīšana sevī ietver gan vadīšanu, gan arī plānošanu,
- apstrīdētās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertie banku pakalpojumi un ar tiem saistītie finanšu
operāciju pakalpojumi, arī valūtas maiņas kantoru pakalpojumi un mijieskaita norēķinu biroju
pakalpojumi ir aptverti ar pretstatītās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertajām finanšu lietām.
4.2. Runājot par apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumu līdzību pretstatītās zīmes 36. klases
pakalpojumiem, Apelācijas padomes apsvērumi ir šādi:
- apstrīdētās zīmes pakalpojumu sarakstā ietvertie darījumu vadīšanas un uzņēmumu pārvaldīšanas
pakalpojumi ir zināmā mērā līdzīgi un radniecīgi pretstatītās zīmes 36. klasē ietvertajiem pakalpojumiem,
jo darījumu vadīšana un uzņēmumu pārvaldīšana ir saistīta arī ar attiecīgo darījumu un uzņēmumu aktīvu
pārvaldīšanu, finanšu lietām, īpašuma pārvaldību, kapitālieguldījumiem, finanšu investīcijām, arī ar
finanšu, stratēģiskās un pārvaldības konsultācijām saistībā ar kapitālieguldījumiem, uzņēmumu saplūšanu
un iegādi,
- pārējie apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumi – reklāma; biroja darbi; konsultācijas personāla
vadības jautājumos; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi pagaidu, īstermiņa un pastāvīgajiem
darbiniekiem; kvalificēta tehniskā personāla pakalpojumi uzņēmējdarbības un reklāmas jomā - nav līdzīgi
pretstatītās zīmes 36. klases pakalpojumiem, jo tie tiešā veidā nav saistīti ne ar finanšu lietām, ne kapitāla
investīciju fondu vadīšanu, ne arī īpašuma pārvaldību.
5. Finanšu lietas, finanšu pārvaldīšana un finanšu konsultācijas ir pakalpojumi, kas adresēti samērā
plašam patērētāju lokam – visiem, kuriem ir kādi naudas līdzekļi, kurus nepieciešams ieguldīt vai
pārvaldīt. Līdz ar to par attiecīgo patērētāju šīs lietas sakarā ir jāuzskata vidusmēra patērētājs. Attiecīgo
patērētāju loks ir šaurāks un, iespējams, zinošāks, ja runa ir par kapitāla investīciju fondu pārvaldīšanu
vai konsultācijām, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem.
Jāpiekrīt apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāvei, ka finanšu pakalpojumi ir ļoti specifiska
pakalpojumu grupa un to izvēlē patērētāji pārsvarā ir ļoti uzmanīgi un rūpīgi, jo tie ir saistīti ar viņu naudu.
Kad runa ir par naudas līdzekļiem, to ieguldīšanu, pārvaldīšanu, pelnīšanu ar tiem, patērētāji, izvēloties
pakalpojuma sniedzēju, ir samērā vērīgi.
6. Attiecībā uz salīdzināmo zīmju Quiro un QUAERO CAPITAL līdzību Apelācijas padomes
apsvērumi ir šādi:
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6.1. salīdzinot preču zīmes, to novērtējumā jābalstās uz zīmju kopiespaidu, tajā pašā laikā paturot
prātā to atšķirtspējīgās un dominējošās komponentes. Preču zīmes ir jāsalīdzina kopumā, ņemot vērā, ka
patērētāja uztverē dominē pirmais iespaids, turklāt būtiskas ir nevis detalizētā salīdzinājumā
konstatējamās atšķirības, bet gan zīmju kopīgie elementi, kas izraisa savstarpējas asociācijas, kuras var
ietekmēt patērētāju uztveri un izvēli (skat. EST prejudiciālā nolēmuma lietā C-251/95, Sabel BV v Puma
AG, Rudolf Dassler Sport, 23. punktu un prejudiciālā nolēmuma lietā C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
& Co. GmbH v Klijsen Handel BV, 25. punktu). Vidusmēra patērētājam reti ir dota iespēja tieši blakus
salīdzināt preču zīmes, parasti tam jāpaļaujas uz atmiņā palikušu nepilnīgu priekšstatu par kādu zīmi, un,
visticamāk, patērētājs atcerēsies asociācijas, kas paliek atmiņā, ieraugot konkrētu zīmi, un tādējādi iespēja
sajaukt līdzīgas zīmes ievērojami palielinās;
6.2. pretstatītā vārdiskā zīme QUAERO CAPITAL sastāv no diviem vārdiem, bet apstrīdētā
Quiro – no viena vārda. Zīme, kas sastāv no diviem vārdiem, savā ziņā, protams, vizuāli atšķiras no
zīmes, kas sastāv no viena vārda. Taču nevar ignorēt to, ka pretstatītajā zīmē ietvertais otrais vārdiskais
apzīmējums “CAPITAL” tulkojumā no angļu valodas nozīmē “kapitāls” (skat. Angļu-latviešu vārdnīca.
R., Jāņa Sēta, 1995, 171. lpp.), kas ir termins finanšu un investīciju jomā (kapitāls – bagātība, kas atrodas
apgrozībā un nes augļus; nauda, īpašums un citi līdzekļi, kas nodrošina uzņēmējdarbību; līdzekļi, ko
izmanto uzņēmējdarbības paplašināšanai, investīcijām vai aizdošanai uz procentiem; naudas summa
noteiktam nolūkam, pasākumam; skat. Svešvārdu vārdnīca, J. Baldunčika redakcijā. R., Jumava, 1999,
337. lpp). Tātad šis vārds ir termins jomā, kurai pieder salīdzināmo zīmju identiskie un līdzīgie
pakalpojumi, tātad tam attiecībā uz šiem pakalpojumiem trūkst atšķirtspējas. Vārda “CAPITAL” nozīme
būs saprotama attiecīgajiem Latvijas patērētājiem, jo šis vārds, īpaši tā izruna, ir ļoti līdzīga attiecīgajam
latviešu valodas vārdam “kapitāls”.
Apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāve norāda, ka vārds “CAPITAL” angļu valodā nozīmē arī
“galvaspilsēta; lielais burts”. Tomēr, ņemot vērā pakalpojumus, kuriem reģistrēta pretstatītā zīme,
Apelācijas padome apšauba, ka patērētājam pirmās asociācijas raisīsies ar šīm nozīmēm, nevis ar naudu,
īpašumu vai citiem līdzekļiem.
Tātad par pretstatītās zīmes centrālo, dominējošo elementu ir uzskatāms tās vārdiskais apzīmējums
“QUAERO”, kas pie tam zīmē ir novietots arī kā pirmais;
6.3. salīdzinot preču zīmi Quiro ar pretstatītās zīmes QUAERO CAPITAL dominējošo
apzīmējumu “QUAERO”, var secināt, ka šie apzīmējumi ir fonētiski un vizuāli ļoti līdzīgi – apzīmējumi
atšķiras tikai ar vienu (diviem) patskaņiem zīmju vidusdaļā, jo zīmju sākumdaļas “QU-” un beidzamie
burti “-RO” ir identiski. Atšķirīgie patskaņi pie tam neseko līdzskaņiem, bet gan citiem patskaņiem, kas
ir svarīgi, salīdzinot zīmes pēc to skanējuma. Patērētājs nelielo niansi – fonētisko atšķirību burtos “I” un
“AE” zīmju vidusdaļā – var pat neievērot un nedzirdēt, jo vārdi “Quiro” un “QUAERO” Latvijas
patērētājam ir grūti izrunājami, tos veido grūti prātā paturamas, latviešu valodai neraksturīgas, sarežģītas
burtu kombinācijas. Latviešu valodas alfabētā nav burta “Q”, un latviešu valodas vārdos ļoti reti ir trīs
patskaņi pēc kārtas. Ne apzīmējumam “Quiro”, ne arī apzīmējumam “QUAERO” nav Latvijas
patērētājiem zināmas semantiskās nozīmes. Tātad latviešu patērētājs salīdzināmos vārdiskos
apzīmējumus uztvers un izrunās kā mākslīgi radītus vārdus.
Tas apstāklis, ka apstrīdētā zīme (atšķirībā no pretstatītās) ietver arī mazos burtus, nemazina zīmju
līdzību, jo abas zīmes ir vārdiskas zīmes, kas izpildītas standarta rakstībā;
6.4. līdz ar to, Apelācijas padomes ieskatā, salīdzināmās zīmes pēc to kopiespaida ir līdzīgas.
7. Apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāve norāda, ka grūti iedomāties, kādā veidā finanšu
pakalpojumi vienā un tajā pašā vietā varētu tikt piedāvāti no divu dažādu pakalpojumu sniedzēju puses,
jo šādus pakalpojumus parasti piedāvā birojos vai, izmantojot tiešo mārketingu, kā arī ievietojot
informāciju bukletos, kuri tiek izplatīti potenciālo klientu vidū. Šajā sakarā Apelācijas padome uzskata
par nepieciešamu norādīt, ka diviem dažādiem pakalpojumu sniedzējiem obligāti nav jāatrodas fiziski
vienā un tajā pašā vietā, lai tos varētu sajaukt. Patērētājs salīdzināmos apzīmējumus var sajaukt,
piemēram, meklējot to piedāvātos pakalpojumus (vai konsultācijas par tiem) tīmeklī vai dzirdot to
audioreklāmas.
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8. Ņemot vērā iepriekš minēto, Apelācijas padome uzskata, ka attiecīgie Latvijas patērētāji
salīdzināmās zīmes var sajaukt vai uztvert kā savstarpēji saistītas tiktāl, ciktāl apstrīdētā zīme reģistrēta
36. klases pakalpojumiem, kā arī 35. klases pakalpojumiem “darījumu vadīšana; uzņēmumu
pārvaldīšana”.
9. Šajā lietā nav nozīmes apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāves argumentam, ka iebilduma
iesniedzēja tīmekļa vietne liecina, ka šis uzņēmums savus pakalpojumus piedāvā tikai Francijas, Itālijas,
Luksemburgas, Šveices un Lielbritānijas patērētājiem. Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzējam,
ka kopš pretstatītās zīmes (kas ir Eiropas Savienībā reģistrēta preču zīme) reģistrācijas vēl nav pagājuši
pieci gadi, līdz ar to šī zīme nav pakļauta lietošanas pierādījumu iesniegšanai. Pretstatītās Eiropas
Savienības zīmes reģistrācija ir spēkā arī Latvijā, un te tā bauda tieši tādu pašu tiesisko aizsardzību kā
pārējās Eiropas Savienības valstīs.
10. Iebilduma iesniedzējs iebildumu ir pamatojis arī ar LPZ 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka preču
zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami
negodprātīgu nolūku.
11. Apelācijas padome uzskata, ka iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 6. panta otrās daļas
noteikumiem šajā konkrētajā lietā nav pamatota, jo iebilduma iesniedzēja argumenti šīs normas
piemērošanas sakarā galvenokārt attiecas uz apstrīdētās preču zīmes īpašnieka GRIGORIUS
HOLDINGS, SIA un ar to saistīto personu komercdarbību vispār, nevis rīcību konkrētā preču zīmes
pieteikuma sakarā.
Likums neaizliedz nevienai personai pieteikt reģistrācijai tik daudz preču zīmju, cik tā uzskata par
nepieciešamu vai lietderīgu. Ne jau visas GRIGORIUS HOLDINGS, SIA Latvijā reģistrētās preču zīmes
tiek apstrīdētas iebildumu procedūrā – kā liecina informācija no Patentu valdes tīmekļa vietnē pieejamās
preču zīmju datu bāzes, no GRIGORIUS HOLDINGS, SIA Latvijā reģistrētajām nedaudz vairāk kā 300
preču zīmēm iebildumu procedūrā apstrīdētas ir tikai 27.
Apstāklis, ka Uzņēmumu reģistra datubāzē Lursoft nav redzami sabiedrības finanšu rādītāji vai
aktivitātes, vēl nedod pamatu apgalvot, ka attiecīgais uzņēmums, piesakot konkrētās preču zīmes
reģistrāciju, ir rīkojies negodprātīgi.
Arī izdevums World Trademark Review savā 23.08.2016 publikācijā, runājot par Mihaela Gleisnera
un ar viņu saistīto uzņēmumu darbību, izmanto vārdus “noslēpumains, mistisks, intriģējošs”, nevis
“acīmredzama negodprātība” vai “ļaunprātība”.
Salīdzināmās zīmes nav identiskas. Fakts, ka persona par savu preču zīmi ir izvēlējusies
apzīmējumu, kurš ir līdzīgs citas personas preču zīmei, viens pats vēl nav uzskatāms par acīmredzami
negodprātīgu nolūku.
Rezolutīvā daļa
Ņemot vērā šā lēmuma aprakstošajā un motīvu daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus,
Apelācijas padome, vadoties no Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 93. panta
noteikumiem un pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7. panta
pirmās daļas 2. punkta noteikumiem, nolemj:
1. daļēji apmierināt Šveices uzņēmējsabiedrības QUAERO CAPITAL SA iebildumu pret preču
zīmes Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrāciju Latvijā un atzīt to par spēkā neesošu no tās reģistrācijas
dienas visiem 36. klases pakalpojumiem, kā arī 35. klases pakalpojumiem “darījumu vadīšana;
uzņēmumu pārvaldīšana”;
2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamentam, pamatojoties uz šo lēmumu,
Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 100. pantā noteiktajā kārtībā izdarīt Preču zīmju
reģistrā, kā arī citā Patentu valdes dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes
Quiro (reģ. Nr. M 69 659) reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu visiem 36. klases pakalpojumiem, kā
arī 35. klases pakalpojumu saraksta ierobežošanu šādā redakcijā: “reklāma; biroja darbi; konsultācijas
personāla vadības jautājumos; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi pagaidu, īstermiņa un pastāvīgajiem
darbiniekiem; kvalificēta tehniskā personāla pakalpojumi uzņēmējdarbības un reklāmas jomā”.
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Lietas dalībnieks, kas nepiekrīt šim lēmumam, var triju mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas
dienas (Paziņošanas likums, 5. līdz 9. pants) vērsties tiesā saistībā ar šo lēmumu atbilstoši Rūpnieciskā
īpašuma institūciju un procedūru likuma 98. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktajai kārtībai.
Prasības pieteikums iesniedzams Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Personai, kas
iesniegusi tiesā prasības pieteikumu, ir pienākums ne vēlāk kā septiņas dienas pēc prasības pieteikuma
iesniegšanas informēt par to Apelācijas padomi. Lietas ierosināšana tiesā aptur Apelācijas padomes
lēmuma izpildi.
Šis lēmums stājas spēkā Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 99. pantā noteiktajā
kārtībā.
Lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētāja:

/personiskais paraksts/ D. Liberte

Lietas izskatīšanas sastāva locekļi:

/personiskais paraksts/ I. Bukina
/personiskais paraksts/ I. Plūme-Popova

