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Ievads 

Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu 

no citu personu precēm vai pakalpojumiem; (Preču zīmju likums, turpmāk arī – PZL, 

1.pants); laika periodā no 2015. -2020.gadam – apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma 

preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm; izņemot īpaši norādītus gadījumus (likuma Par 

preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, turpmāk arī – LPZ, 1.pants). 

Kā preču zīmi nevar reģistrēt apzīmējumus (ja tie reģistrēti, reģistrāciju saskaņā ar šā 

likuma noteikumiem var atzīt par spēkā neesošu) apzīmējumu, kas neatbilst PZL 6.panta (1) 

daļas (LPZ 6.panta (1) daļas) noteikumiem. 

Šie noteikumi transponēti no Eiropas Savienības direktīvas (ES) 2015/2436 (ar kuru 

izdarīti grozījumi Direktīvā Nr. 2008/95/EK, ar kuru izdarīti grozījumi Direktīvā Nr. 

89/104/EEK) 4.panta 1.punkta a) – h) apakšpunktiem. 

Eiropas Savienības tiesību piemērošanu kontrolē Eiropas Savienības Tiesa (Lisabonas 

līgums, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu 

9.D pants, 1. Paragrāfs).1 

Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumi ietver apsvērumus, kas jāņem vērā, izskatot 

lietas strīdos par preču zīmēm. EST veiktais tiesību skaidrojums ņemams vērā, piemērojot 

likuma noteikumus par preču zīmēm. 

Laika periodā no 2015.-  2019.  EST spriedumos sniegti skaidrojumi par šādiem 

jautājumiem ES tiesību aktu par preču zīmēm piemērošanas jautājumos. 

Absolūts atteikuma pamats – Vispārpieņemti morāles principi (Lieta C-240/18 P).2 

Vārdiska preču zīme, kura sastāv tikai no apzīmējumiem vai norādēm, kas var kalpot, 

lai apzīmētu preces vai pakalpojuma īpašības – Preces vai pakalpojuma citas īpašības – Preces 

ražošanas iekārtas – Vārdiskā preču zīme, kura sastāv no apzīmējuma, kas apzīmē vīnkopības 

produktus, un ģeogrāfiskā nosaukuma un kura ir preču zīmes īpašnieka uzņēmuma 

nosaukuma vārdisks elements (Lieta C-629/17).3 

Aprakstošs raksturs ((lieta C-32/17 P) (1);4 Lieta C-488/16 P.5 

Reģistrācijas atteikuma vai spēkā neesamības pamati – Ģeogrāfiskās izcelsmes 

apzīmējumi (Lieta C-139/16).6 

 
1 Atrodams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1642 Aplūkots: 12.08.2021 
2 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=215701&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240#ctx1 Aplūkots: 12.08.2021 
3 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=208553&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
4 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=205277&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
5 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209564&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 

https://likumi.lv/ta/id/59996-par-precu-zimem
https://likumi.lv/ta/id/59996-par-precu-zimem
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=205277&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240#Footnote1
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1642
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=215701&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240#ctx1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=215701&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240#ctx1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=208553&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=208553&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=205277&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=205277&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209564&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209564&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
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Sajaukšanas iespēja (Lieta C-182/14 P)7 Konfliktējošo apzīmējumu līdzības vērtējums – 

Visaptverošs sajaukšanas iespējas vērtējums – Tirdzniecības apstākļu ņemšana vērā – 

Fonētiskās līdzības neitralizācija ar vizuālām un konceptuālām atšķirībām – Neitralizācijas 

nosacījumi (Lietā C-328/18 P);8 kopējais iespaids  (Lietā C-705/17);9 attiecīgo preču vai 

pakalpojumu līdzība, vērtēšanas kritēriji (Apvienotās lietas no C-673/15 P līdz C-676/15 P);10 

aprakstošas vārdu kombinācijas pievienošana – Sajaukšanas iespējas esamība (Lieta 

C-20/14).11 

Preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas laikā pastāvējusi ļaunticība (Lietā 

C-104/18 P).12 

Tiesības iebilst pret trešās personas veiktu identiska vai līdzīga apzīmējuma 

izmantošanu – Neatļauta preču zīmes kā kvalitātes testa marķējuma izvietošana uz preces 

(Lieta C-690/17).13 

 Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība (Lietā C-194/17 P);14 jēdziens “faktiska 

izmantošana” (Lieta C-689/15).15 

Minētajos EST spriedumos norādītas atsauces arī uz agrākajiem EST spriedumiem, kuri 

tādējādi arī veido EST judikatūru. Tostarp īpaši bieži Latvijas tiesu praksē joprojām norādītas 

atsauces uz vairākiem EST spriedumiem, kuri pieņemti vēl pirms Latvijas iestāšanās ES. 

Iztulkojot  1988.g.  21 Decembra Direktīvas  89/104/EEC 4(1)(b) pantu16 kas pēc 

būtības atbilst  Regulas Nr 40/94 noteikumu  8(1)(b)pantam17  kā norādīts  lietā C-39/97 

 
6 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=192403&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
7 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=163026&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
8 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=224067&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
9 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=214883&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
10 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=194646&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
11 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=170310&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
12 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=217672&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
13 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209937&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
14 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=210329&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 
15 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=191306&pageIndex=0&

doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240 Aplūkots: 12.08.2021 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=192403&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=192403&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=163026&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=163026&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=224067&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=224067&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=214883&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=214883&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=194646&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=194646&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=170310&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=170310&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=217672&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=217672&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209937&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=209937&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=210329&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=210329&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=191306&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptive%2Bmark&docid=191306&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5088240
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Canon [1998], paragrāfs Nr.  29; lietā Nr.  C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999], 

paragrāfs Nr.  17; lietā Nr.  T-104/01 Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties) [2002], 

paragrāfs Nr. 25, preču zīmju sajaucamā līdzība jāizvērtē vispusīgi, ņemot vērā visus 

apstākļus, kas var ietekmēt zīmes uztveri un kuri var ietekmēt izskatāmās lietas apstākļus 

(lieta Nr. C-251/95 SABEL [1997], paragrāfs Nr. 22, 18 Canon, paragrāfs Nr. 16; Lloyd 

Schuhfabrik Meyer, paragrāfs Nr. 18-19; lieta Nr. C-425/98 Marca Mode [2000], paragrāfs 

Nr. 40;  LABORATORIOS RTD v OHIM — GIORGIO BEVERLY HILLS (GIORGIO 

BEVERLY 1LVL1U Y HILLS), paragrāfs Nr. 32.19 

Direktīvas 7.pantā paredzētā intelektuālā īpašuma tiesību izsmelšanas20 noteikuma 

mērķi skaidro vairāki EST spriedumi (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 8.jūlija 

sprieduma lietā Portakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 79., 80.punktu; sk. arī 

1997.gada 4.novembra sprieduma lietā Parfums Christian Dior v Evora, C-337/95, 

ECLI:EU:C:1997:517, 46.punktu un 1999.gada 23.februāra sprieduma lietā BMW, C-63/97, 

ECLI:EU:C:1999:82, 49., 51., 52.punktu).  

Tāpat no perioda pirms 2015.gada nozīmīgs ir EST Céline spriedums21 (skatīt, 

piemēram, [26]). 

Šī pētījuma mērķis ir sistematizēt un paplašināti analizēt LR Senāta Civillietu 

departamenta  un tiesu atziņas lietās par strīdiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā, precīzāk – 

strīdos par preču zīmēm civiltiesību jomā. Pētījuma ietvaros tika atlasīti un analizēti tiesu 

nolēmumi, kas taisīti laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gada martam. 

Pētījuma izstrādē ir izmantotas šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, 

salīdzinošā metode,  analītiskā metode, induktīvā metode.   

  

 
16 ja preču zīmes identitātes vai līdzības ar agrāko preču zīmi vai preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas šīs preču 

zīmes, identitātes vai līdzības dēļ iespējamas asociācijas ar agrāko preču zīmi. Atrodams: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN Aplūkots: 18.08.2021. 
17 Atbilst LPZ 7.panta  (1), 2), kā arī spēkā esošā PZL7.panta  (1), 2) punktam. 
18 Curt of Justice of European Union (CJEU). JUDGMENT OF THE COURT OF 11. 11. 1997 In Case C-251/95 

Case. Nr.C-251/95 Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, para. 18-23. Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=ls

t&dir=&occ=first&part=1&cid=6204067 Aplūkots: 12.08.2021. 
19 Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=2316896 Aplūkots: 18.08.2021. 
20 Tiesību izsmelšanas problēma Apkopojuma aptvertajā laika periodā skarti tikai atsevišķos nolēmumos (skatīt, 

piemēram, [28]. 
21 TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta), 2007. gada 11. Septembrī, Lieta C-17/06, par lūgumu sniegt prejudiciālu 

nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Cour d'appel de Nancy (Francija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 

2006. gada 9. janvārī un kas Tiesā reģistrēts 2006. gada 17. janvārī, tiesvedībā Céline SARL pret Céline SA. 

Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=800703 Aplūkots: 18.08.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6204067
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6204067
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2316896
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2316896
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800703
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800703
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1. Apzīmējums, kas nevar veidot preču zīmi 
 

[1] Civillietā Nr. C30388815 AS “Cēsu alus” 2015.gada 2.aprīlī, ar 

precizējumiem2015.gada 16.aprīlī, iesniedza tiesā prasību pret AS “Aldaris” par preču zīmes 

reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, 

lūdzot atzīt preču zīmes “BRŪŽALEĢENDA” reģistrāciju Nr. M 68 498 par spēkā neesošu 

attiecībā uz visām reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes reģistrācijas dienas; uzlikt par 

pienākumu atbildētājai pārtraukt un aizliegt to lietot komercdarbībā Latvijas Republikā 

attiecībā uz 32.klases precēm vai jebkuru citu apzīmējumu, kas ir sajaucami līdzīgs preču 

zīmei “BRŪŽA”; uzlikt par pienākumu atbildētājai atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības 

alu, kas marķēts ar šo preču zīmi un kas vēl atrodas tirdzniecībā; uzlikt par pienākumu 7 dienu 

laikā no sprieduma stāšanās spēkā dienas iznīcināt atbildētājas ražotās preces – alus, kas 

marķēts ar šo preču zīmi atlikumus, kā arī reklāmas materiālus ar šo zīmi un šo preču 

iepakojumus, etiķetes. 

Prasītājai pieder preču zīme “BRŪŽA”, kas pieteikta reģistrācijai 2014.gada 13.oktobrī, 

reģistrēta 2014.gada 20.februārīar Nr. M 68 403, reģistrācijas stadijā ir preču zīmes 

“BRŪŽARŪGTAIS” un “BRŪŽASAMTAINAIS”. 2014.gada 5.decembrī atbildētāja pieteica 

reģistrācijai preču zīmi “BRŪŽALEĢENDA”, reģistrēta 2015.gada 20.martāar Nr. M 68 498, 

32.klases precēm– alus. Prasītājai pieder agrāka preču zīme, kas ir agrāk pieteikta reģistrācijai 

un reģistrēta Patentu valdē un bauda agrāku aizsardzību Latvijas teritorijā. Gan pretstatītā, gan 

apstrīdētā preču zīme ir reģistrētas kā vārdiskas zīmes.  

Sakarā ar apstrīdētās preču zīmes “BRŪŽALEĢENDA” sajaucamo līdzību prasītājas 

agrāk pretstatītajai zīmei “BRŪŽA” un attiecīgo 32.klases preču, uz kurām zīmes reģistrētas, 

identiskumu, pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā 

savstarpēji saistītas. Apstrīdētā preču zīme ietver pretstatīto zīmi “BRŪŽA”. Apzīmējums 

“brūža” pildīs dominējošo lomu apstrīdētajā preču zīmē un vārdiskajam apzīmējumam 

“leģenda” būs tikai pakārtots raksturs. Salīdzinājumā izšķirošā nozīme ir šo apzīmējumu 

sākumdaļām, kas ir identiskas. Līdz ar to apstrīdētā un pretstatītā preču zīme ir fonētiski 

līdzīgas. Sakarā ar apzīmējuma “brūža” klātbūtni apstrīdētajā preču zīmē 

“BRŪŽALEĢENDA” arī vizuāli apstrīdētā preču zīme ir līdzīga pretstatītajai preču zīmei. 

Preču zīmes semantiski ir ar augstu līdzības pakāpi, jo apzīmējums “brūzis” ikdienas 

sarunvalodā tiek lietots reti un tas tiek uzskatīts par novecojošu. Apzīmējumam ir augsta 

izšķirtspēja, lai tas varētu kalpot kā preču zīme un veikt preču zīmes funkciju. Prasītājas 

ieskatā atbildētāja kā alus produkcijas ražotāja un attiecīgās komercdarbības tirgus dalībniece, 

prettiesiski atdarina un sāka izmantot cita tirgus dalībnieka preču zīmi “BRŪŽA”. 

Apzīmējuma “brūža” klātbūtne atbildētāja preču zīmē rada asociatīvu saikni ar prasītājas 

preču zīmi un tādēļ prasītājas preces nosaukuma atdarināšana var maldināt patērētājus 

attiecībā uz konkrētās preces izcelsmi. Atbildētāja ir rīkojusies negodprātīgi. 2015.gadajanvārī 

prasītāja vairākos plašsaziņas līdzekļos paziņoja par jauna prasītājas zīmola - “Brūža”, 

radīšanu un alus gatavošanu tirdzniecībai. No 2015.gada februāra Latvijas tirgū pieejami trīs 

prasītājas ražoti alus veidi ar preču zīmi “BRŪŽA”. 2015.gada februārī atbildētāja laida tirgū 

alu, uz kura tiek izmantota prasītājai piederošā preču zīme alus nosaukumā kā viens no 
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galvenajiem elementiem. Prasītāja 2015.gada 9.februārī nosūtīja atbildētājai brīdinājumu ar 

aicinājumu pārtraukt nelikumīgo darbību veikšanu, taču atbildētāja lielākajos Latvijas veikalu 

tīklos ir izvērsusi atbildētājas ražotā alus “Brūža leģenda” mārketinga aktivitātes un cenu 

akcijas.  

Ar atbildētājas negodprātīgo rīcību, piesakot reģistrācijai un sākot lietot preču zīmi 

“BRŪŽA LEĢENDA”, ir nodarīts kaitējums prasītāja agrākām preču zīmes tiesībām. 

2015.gada 15.maijā saņemti atbildētājas AS “Aldaris” rakstveida paskaidrojumi, kur lūgts 

prasību noraidīt. Paskaidrojumos norādīts, ka preču zīmes nav identiskas un atbildētājas preču 

zīme nav līdzīga prasītājas preču zīmei; apzīmējums “brūža” ir apzīmējums ar zemu 

atšķirtspēju; preču zīmes nav līdzīgas ne vizuāli, fonētiski; tās nav sajaucamas; patērētāji 

preču zīmes neuztver kā savstarpēji saistītas; atbildētāja, pretēji prasītājai, rīkojas labticīgi un 

godprātīgi.  

2015.gada 2.oktobrī  atbildētāja iesniegusi pretprasību par preču zīmes reģistrācijas 

atzīšanu par spēkā neesošu, kur lūgts atzīt preču zīmes “BRŪŽA” reģistrācijas Nr. M 68 403 

reģistrāciju par spēkā neesošu ar reģistrācijas dienu; piedzīt no prasītāja tiesas izdevumus. 

Pretprasībā norādīts, ka preču zīme “BRŪŽA” sava aprakstošā rakstura dēļ nespēj pienācīgi 

pildīt preču zīmes funkcijas un atšķirt viena uzņēmuma preces no citu uzņēmumu precēm, 

līdz ar to tās reģistrācija atzīstama par spēkā neesošu. Vārds “brūzis” ir aprakstošs 

apzīmējums ar zemu atšķirtspēju, tiek plaši lietots gan medijos gan sarunvalodā apzīmējot 

alus darītavas un tiek izmantots saistībā ar alus darīšanu bieži un regulāri kā vispārīgs 

apzīmējums, jeb sugas vārds, ko attiecīgi patērētāji un sabiedrība kopumā lieto, apzīmējot 

dažādas alus darītavas un to produkciju. Patērētājiem ir skaidra šī vārda nozīme un 

komercpraksē vārds – “brūzis” tiek lietots kā alus nozares termins, neapzīmējot ar to kādu 

vienu konkrētu alus darītavu, bet visas vietas, kur tiek ražots alus, neatkarīgi no piederības 

konkrētam uzņēmumam. Tā kā prasītājas preču zīme “BRŪŽA” sastāv tikai no primitīva, 

izteikti aprakstoša apzīmējuma bez atšķirtspējas, tā nevar nodrošināt iespēju atšķirt viena 

uzņēmuma preces no citu uzņēmumu tādām pašām precēm. 

Prasītājas rīcība, reģistrējot šo preču zīmi, neatbilst labas ticības principam, jo preču zīme 

reģistrēta kā pamats strīda uzsākšanai ar atbildētāju. Apzīmējuma “brūža” reģistrēšana kā 

preču zīmi faktiski liegtu citām personām izmantot šo apzīmējumu saistībā ar alu.  

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 10.decembra spriedumu 

prasība noraidīta, savukārt pretprasība – apmierināta, atzīstot par spēkā neesošu preču zīmes 

“BRŪŽA” reģistrācijuNr.M68 403 ar tās reģistrācijas dienu 2015.gada 20.februāri. 

Pirmās instances tiesa spriedumu motivējusi, cita starpā, ar tālāk norādītiem 

apsvērumiem. 

Pirms lemt jautājumu par atbildētājas preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu sakarā ar 

šīs preču zīmes identiskumu vai līdzību prasītāja agrāk reģistrētajai preču zīmei, lemjams 

jautājums par prasītājas preču zīmes reģistrācijas pamatotību uz pretprasībā norādītā pamata. 

Atbilstoši Eiropas Savienības tiesu prakses atziņām par sajaukšanas iespējamību – atšķirtspēju 

preču zīmes kā kopuma atšķirtspēju novērtē tikai attiecībā uz agrāko preču zīmi. Latviešu 

valodas vārdnīcā norādīts, ka “brūzis” – novecojis vārds, rūpniecības uzņēmums, arī ēka, kur 

gatavo alkoholiskos dzērienus, alus, spirta brūzis. Latviešu valodas skaidrojošajā vārdnīca 
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norādīts, ka vārds “brūzis” (novecojis) – alus darītava, ir aktuāls sarunvalodas vārds jeb 

familiārisms. Analizējot rakstveida pierādījumus lietā - izdrukas no dažādiem publiski 

pieejamiem informācijas resursiem, secināts, ka vārds “brūzis”, “brūža” tiek izmantots kā alus 

darītavu apzīmējums gan vēsturiski, gan mūsdienās. Vārds “brūzis” izmantots nosaukumos, 

vairākas alus darītavas lieto vārdu “brūzis” kā savas alus darītavas apzīmējumu. Kā arī 

atbildētāja vārdu “brūzis” izmanto dažādās ar savu biznesu – alus ražošanu un tirdzniecību, 

saistītās reklāmas un informatīvajās aktivitātēs. Bez tam prasītāja savās reklāmās vārdu 

“brūzis” izmanto kā sinonīmu vārdam “alus darītava”. Lietā nav strīda, ka vārds “brūzis” ir 

sens latviešu valodas vārds, ko apliecina fakts, ka vārds izmantots un lietots latviešu 

tautasdziesmās. Bez tam vārds “brūzis” tiek izmantots arī apdzīvotu un ielu nosaukumos, kā 

arī dažādos locījumos tiek lietots apzīmējot alus darītavas. Atbilstoši Eiropas Savienības tiesu 

prakses atziņām, apzīmējums nav atšķirt spējīgs, ja tas ir tikai aprakstošs attiecībā uz precēm 

kā tādām vai šādu preču īpašībām un/vai tā lietošana tirdzniecībā ir ierasta attiecībā uz šīm 

precēm. Apzīmējums “brūzis” tiek lietots pietiekoši bieži arī mūsdienās kā sinonīms 

apzīmējumam “alus darītava”. Līdz ar to apzīmējums “brūzis”, “brūža” attiecībā uz 32.klases 

precēm nedod iespēju identificēt tieši prasītājas ražoto alu, kā tādu, kas ražots konkrētā 

uzņēmumā un atzīstams par aprakstošu, kas norāda uz preces ražošanas vietu. Jebkura alus 

darītava par savu alus produkciju var norādīt, ka tas ražots brūzī, t.i. brūža alus. Bez tam kā 

izriet no lietas materiālos esošajām publikācijām, vairākas alus darītavas par savu ražoto 

produkciju – alu, norāda, ka tā ražota alus brūzī. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesu 

iedibināto judikatūru, lai preču zīmei piemistu atšķirtspēja, tai jābūt spējīgai pildīt savu 

galveno funkciju, proti, garantēt patērētājam vai gala lietotājam iespēju identificēt preču 

komerciālo izcelsmi, ļaujot viņam, bez sajaukšanas iespējas atšķirt kāda uzņēmuma preces no 

precēm, kam ir cita komerciāla izcelsme, tādejādi nodrošinot iespēju atkārtot pozitīvu 

pieredzi, vai izvairīties no negatīvas pieredzes. Vārds “brūzis” tiek sabiedrībā samērā plaši un 

bieži lietots un attiecīgs patērētājs, kā arī attiecīgās komercdarbības jomas uzņēmumi – alus 

darītavas, ar to saprot vietu un lieto kā attiecīgās vietas apzīmējumu, kur tiek ražots – darīts 

alus, un neidentificē to tikai ar prasītājas ražotu alu, vai vietu, kur prasītāja ražo savu 

produkciju. Savukārt attiecīgās ģeogrāfiskās vietas - Cēsu pilsētas iedzīvotāju asociācija 

apzīmējumam ”brūzis” kā saistīta ar prasītāja alus darītavas ēku un ražošanu, nav atzīstama 

par aptverošu un plaši zināmu, lai arī citos Latvijas patērētājos radītu apzīmējuma “brūzis” 

asociāciju tikai ar prasītāju. It īpaši, ja arī citās apdzīvotās vietās ir alus darītavas, kas savu 

alus darītavu – ražotni, dēvē par brūzi. Prasītājas preču zīmes “BRŪŽA” atšķirtspējas pakāpe 

nav palielinājusies, t.i. paaugstinātā atšķirtspēja nav iegūta, ilgstoši šo preču zīmi lietojot. 

Prasītāja pieteikumu preču zīmes reģistrācijai iesniedza tikai 2014.gada 13.oktobrī, tā 

reģistrēta 2015.gada 20.februārī, t.i. salīdzinoši īsu laiku. Kā arī reklāmas kampaņu par to, ka 

šādu preču zīmi prasītāja ir radījusi un sāk izmantot, prasītāja izvērsa 2015.gada sākumā. 

Prasītāja preču zīmi “BRŪŽA” lieto nepilnu gadu, iepretim apzīmējums “brūzis” sabiedrībā 

tiek ilgstoši lietots kā sinonīms apzīmējumam “alus darītava”. Kā arī apzīmējums “brūzis” ir 

senvārds, kuram ir sava vēsturiski radusies nozīme, kas tiek lietota arī mūsdienās. Gan 

sabiedrībā, gan medijos, gan attiecīgās nozares uzņēmēji vārdu “brūzis” lieto apzīmējot 

jebkuru un dažādas alus darītavas. Tiesai netika iesniegti pierādījumi, ka pēc prasītāja preču 

zīmes “BRŪŽA” reģistrēšanas, vārds “brūzis” vai “brūža” tiktu lietots tikai saistībā ar 

prasītāja alus darītavu vai ražoto preci. Prasītāja preču zīme “BRŪŽA” nav tikusi lietota tik 
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ilgstoši, lai sabiedrības uztverē apzīmējums “brūža” būtu zaudējis savu vēsturisko nozīmi un 

tiktu saistīts tikai ar prasītājas preču zīmi – prasītāja ražoto produkciju. 

Rīgas apgabaltiesa 2016. gada 21. oktobrī, izskatot lietu kā apelācijas instances tiesa, 

spriedumā nolēma atzīt par spēkā neesošu preču zīmes Nr. M68 403 “BRŪŽA” reģistrāciju, 

pamatojoties uz to, ka vārds“ brūzis” apzīmē alus darītavu. Tāpēc tas attiecībā uz 32. klases 

preci – alu − nevar pildīt preču zīmes galveno funkciju, proti, identificēt alus izcelsmi tieši no 

prasītājas uzņēmuma.  

Apelācijas instances tiesa par pamatotu un pietiekamu atzina pārsūdzētajā spriedumā 

ietverto motivāciju, tādējādi Civillietu tiesas kolēģija pievienojās pirmās instances tiesas 

viedoklim un vadījās no Civilprocesa likuma 432.panta piektās daļas, saskaņā ar kuru, ja 

tiesa, izskatot lietu, atzīst, ka zemākās instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir 

pareizs un pilnībā pietiekams, tā sprieduma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas zemākās 

instances tiesas sprieduma argumentācijai. Šādā gadījumā šā likuma 193.panta piektajā daļā 

noteiktos apsvērumus sprieduma motīvu daļā var nenorādīt. Civillietu tiesas kolēģija 

konstatēja, ka pirmās instances tiesa, analizējot apzīmējuma “brūža” lietojumu, atzinusi ka 

atbilstoši Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīcā “brūzis” definēts kā novecojis vārds, kas 

apzīmē alus darītavu, ir aktuāls sarunvalodas vārds. 

Spriedums stājies spēkā. 

Nav pamatots tiesas secinājums, ka preču zīmē ietvertais apzīmējums “brūzis” ir 

aprakstošs attiecībā uz precēm, pat, ja to saprot kā sinonīmu apzīmējumam “alus darītava.” 

Vārds “brūzis” nenorāda ne uz vienu no Nicas klasifikācijas 32. Klases precēm.22 Otrkārt, ar 

vārdu “brūzis” apzīmē jebkuru ražotni, kurā kaut kas tiek brūvēts (Parasti: alkoholiskie 

dzērieni).23 Arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 10. decembra 

spriedumā konstatēts, ka ar vārdu “brūzis” apzīmē ne tikai alus, bet arī spirta ražotni. 

Atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesu prakses atziņām par Direktīvas24 interpretāciju, 

tiesa nav norādījusi ne uz vienu  uz konkrētu spriedumu. 

Atbilstoši Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, tas vai zīme ir aprakstoša, jāvērtē, 

pirmkārt, no tā viedokļa, kā patērētāji zīmi uztver, otrkārt, attiecībā uz precēm vai 

pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem zīme reģistrēta.25 No sprieduma nav konstatējams, ka 

būtu identificēts patērētāju loks, kuru uztverē vārds “brūzis” ir aprakstošs attiecībā uz precēm. 

 

22 32. Klase Alus; bezalkoholiskie dzērieni; minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi; augļu dzērieni un augļu 

sulas; sīrupi un citas bezalkoholiskas sastāvdaļas dzērienu pagatavošanai. 
23 Latviešu literārās valodas vārdnīca.  Izdevniecība “Zinātne”. Rīgā,, 1973., 2. Sējums, 135.lpp. 
24 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/2436, 4.pants, 1. Apakšpunkts. 

Atrodams : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=LV#d1e564-1-1 Aplūkots: 15.08.2021. 
25 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta). 10. Marts 2011.g. Lieta Nr. C-51/10 P Agencja Wydawnicza 

Technopol sp. z o.o., established in Częstochowa (Poland), represented by A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, 

pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju, 23. Paragrāfs. Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptiveness&docid=80432&pageIndex=0&doclang

=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7211479#ctx1 Aplūkots: 15.08.2021. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=LV#d1e564-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=LV#d1e564-1-1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptiveness&docid=80432&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7211479#ctx1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=descriptiveness&docid=80432&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7211479#ctx1
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Tieši otrādi, norādīts, ka zināma daļa patērētāju, proti, Cēsu iedzīvotāji, uztver šo apzīmējumu 

kā saistītu ar zīmes īpašnieku.   

[2] Civillietā Nr. C04314213 Krievijas Federācijas uzņēmums AS „Ņižfarm” Krievijas 

Federācijas uzņēmums AS „Ņižegorodskij Himiko-Farmacevtičeskij Zavod” jeb AS 

„Ņižfarm”(AO „???????”) 2013.gada 5.jūlijā cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „Briz” 

par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu, kur lūgts atzīt preču zīmes „CITRAMON” 

(reģistrācijas Nr. M 39 495) reģistrāciju par spēkā neesošu un piedzīt no atbildētājas 

tiesāšanās izdevumus. Prasībā norādīts, ka atbildētājai pieder vārdiska preču zīme 

„CITRAMON” (reģistrācijas Nr. M 39 495), kas pieteikta 1996.gada 10.aprīlī un reģistrēta 

1998.gada 20.janvārī attiecībā uz Nicas klasifikācijas 5.klases precēm – farmaceitiskie 

preparāti. Preču zīmes reģistrācija ir atceļama, jo vārdiskais apzīmējums „Citramon” pēc 

preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieces bezdarbības dēļ kļuvis par sugas vārdu jeb vispārīgu 

apzīmējumu attiecībā uz precēm, kurām tas ir reģistrēts, proti, uz Nicas klasifikācijas 5.klases 

precēm– farmaceitiskie preparāti. Preču zīme „CITRAMON” tās ilgstošas un intensīvas trešo 

personu nekontrolētas lietošanas un plašā lietojuma sarunvalodā dēļ vairs nespēj pildīt preču 

zīmes funkciju – identificēt un atšķirt konkrēta uzņēmuma preces, kā rezultātā ir kļuvusi par 

sugas vārdu attiecībā uz 5.klases precēm. Apzīmējumu „Citramon” plaši lieto ikdienas 

sarunvalodā, lai apzīmētu kombinētus medicīniskos preparātus ar identisku iedarbību – 

pretsāpju, pretdrudža un pretiekaisuma līdzekļus, kas satur acetilsalicilskābi, paracetamolu un 

kofeīnu. Vārda „Citramon(-s)” vēsturiskā izcelsme nav noskaidrota, taču šī nosaukuma 

lietošana, apzīmējot pretsāpju kombinētu zāļu līdzekli, sākta pagājušajā gadsimtā PSRS, 

tostarp Latvijā, un turpinājās arī vēlākajos gados neatkarīgajā Latvijā. Par to liecina gan 

profesionālajā, gan populārzinātniskajā literatūrā ietvertā informācija. No tās arī secināms, ka 

bijušajā PSRS teritorijā nosaukums lietots nevis kā konkrēta medicīniskā preparāta 

nosaukums, ko ražotu viens ražotājs, bet kā apzīmējums preparātu grupai – pretsāpju un 

pretiekaisuma līdzekļiem ar ķīmisko formulu acetilsalicilskābe + fenacitīns + kofeīns. Vēlāk 

fenacitīns tā blakusparādību un negatīvās iedarbības dēļ tika aizvietots ar paracetamolu, un šī 

formula (acetilsalicilskābe + paracetamols + kofeīns) palika nemainīga līdz pat šodienai. 

PSRS laikam bija raksturīga nekontrolēta dažādu nosaukumu lietošana farmaceitisko 

preparātu marķēšanā un cita izpratne par preču zīmēm un to būtību, ņemot vērā, ka PSRS 

nepastāvēja privātīpašuma institūts, kā rezultātā ar vienu un to pašu nosaukumu jeb preču 

zīmi savu produkciju bija atļauts marķēt dažādiem uzņēmumiem, kas atradās dažādās 

republikās, tādējādi šiem nosaukumiem laika gaitā kļūstot par vispārpieņemtiem 

nosaukumiem preču grupas apzīmēšanai. Šāda pieeja un ilggadējā nekontrolēta nosaukumu 

lietošana PSRS laikā nevarēja neatstāt iespaidu uz speciālistu un patērētāju priekšstatiem. 

Literārie izdevumi publicēti pirms atbildētājas preču zīmes pieteikuma datuma (1996.gada 

10.aprīļa), tādēļ secināms, ka kombinētais medicīniskais preparāts ar nosaukumu „Citramon(-

s)” bijis zināms Latvijas teritorijā pirms preču zīmes pieteikuma datuma kā apzīmējums 

medicīnisko preparātu grupai ar noteiktu medicīnisko iedarbību. Latvijas masu informācijas 

līdzekļos un dažādos preses izdevumos saistībā ar medicīniskiem preparātiem ar nosaukumu 

„Citramon(-s;-um)” ir ievērojams skaits publikāciju: laikā no 1997.gada līdz 2013.gadam; 

kirilicā šis vārds ir sastopams vismaz 56 publikācijās. Pārsvarā tajās vārds „Citramon (-s)” 

lietots kā vispārīgs termins, apzīmējot konkrētās iedarbības zāles, nevis kādu konkrētu viena 

ražotāja farmaceitisko preparātu. „Citramona tablešu” pieminēšana dokumentālajā literatūrā, 
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piemēram, advokāta Andra Grūtupa grāmatā „Maniaks”, liecina, ka preparāts bija pazīstams 

ilgi pirms apstrīdētās preču zīmes pieteikuma datuma, ņemot vērā grāmatā atspoguļoto laiku. 

Strīdus apzīmējuma vispārīgo raksturu un aprakstošo dabu pierāda arī tā plašā lietošana tautas 

folklorā, piemēram, anekdotēs. Vārda „citramons” iekļaušana vispārīgajās valodas 

(lingvistikas) vārdnīcās liecina par šī vārda pārtapšanu par ikdienas valodā lietojamu vārdu. 

Tas patērētājiem vairs neasociējas ar kādu konkrētu preci, bet ar noteikta veida preču grupu. 

Apzīmējumu „Citramon” saistībā ar farmaceitiskajiem preparātiem ar to pašu medicīnisko 

iedarbību plaši lietoja un joprojām lieto citi tirgus dalībnieki. No starptautiskās organizācijas 

„IMS Health” datiem izriet, ka no 2003.gada zāles ar nosaukumu „Citramon(-s)” Latvijas 

tirgū realizēja vismaz deviņi dažādi uzņēmumi. Atbildētāja nav iesniegusi pierādījumus, ka 

visiem vai vismaz daļai no tiem šajā laikā no 2003.gada līdz 2010.gadamir bijušas licences. 

Tikai 2010.gadā atbildētājaieguvusi preču zīmju reģistrāciju, kas satur strīdus apzīmējumu, un 

piešķīrusi licences diviem uzņēmumiem. 

Tādējādi preču zīme vairāku gadu garumā tika nepārtraukti „izšķīdināta” jeb „izkliedēta”, 

būtiski vājinot tās atšķirtspēju un pakāpeniski tai pilnīgi to zaudējot. Minētie apstākļi norāda 

arī uz preču zīmes īpašnieces bezdarbību, vairāk nekā 10 gadu garumā neveicot nekādus 

pasākumus, lai nepieļautu savas preču zīmes pārtapšanu par sugas vārdu. Atbildētāja neko nav 

darījusi, lai ierobežotu savas preču zīmes un tai līdzīgo apzīmējumu nekontrolētu un intensīvu 

lietošanu no konkurējošo tirgus dalībnieku puses. SIA „Briz”, būdama aktīva farmaceitisko 

preparātu tirgus dalībniece, nevarēja nezināt par konkurējošo uzņēmumu aktivitātēm, it īpaši 

ņemot vērā, ka attiecīgie reģistri ir pieejami publiski. Atbildētāja ir pieļāvusi virkni līdzīgu 

preču zīmju reģistrāciju tajā pašā Nicas klasifikācijas klasē attiecībā uz identiskām vai 

līdzīgām precēm un nav veikusi nekādus pasākumus, lai to novērstu, tāpat nav veikusi 

nekādus pasākumus, lai nepieļautu citu medicīnisko līdzekļu ar identisku vārdisko elementu 

nosaukumā reģistrāciju Zāļu reģistrā, nav izmantojusi likumā noteiktās tiesības ierobežot 

savas preču zīmes lietošanu dažādos literatūras izdevumos un masu medijos (preses 

izdevumos). 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 6.maija spriedumu prasība 

noraidīta.  

Prasītāja iesniedza apelācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.jūlija spriedumu prasība 

apmierināta. 

Atbildētāja iesniedza kasācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 12.jūlija spriedumu Augstākās 

tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.jūlija spriedums atcelts un lieta nodota jaunai 

izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai. 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 12.jūlija spriedumā, cita starpā, 

norādīti šādi motīvi. 

Vērtējami tikai tie pierādījumi, kas attiecas uz patērētāju uztveri laika posmā no preču 

zīmes “Citramon” reģistrācijas 1998.gada 20.janvāra līdz prasības pieteikuma iesniegšanai 

2013.gada 5.jūlijā. 
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Pierādījumi par patērētāju uztveri pirms zīmes reģistrācijas datuma nav ņemami vērā, 

vērtējot, vai zīme pēc tās reģistrācijas kļuvusi par sugas vārdu patērētāju uztverē. 

Apelācijas instances tiesa nebija noteikusi ne to, uz kādu konkrētu preču grupu attiecas 

zīmē ietvertais vārdiskais apzīmējums „Citramon”, ne attiecīgo sabiedrības daļu (patērētāju 

grupu), kuras uztvere vērtējama. 

Apstāklim, kam apelācijas instances tiesa veltījusi uzmanību – cik plaši un cik sen 

pazīstams apzīmējums „Citramon”, nav nozīmes. 

Apelācijas instances tiesa nav pievērsusi pietiekamu vērību tam, cik ilgu laiku un kādā 

apjomā Latvijas tirgū izplatītas konkurējošo uzņēmumu preces ar nosaukumiem, kas ietver 

vārdu „Citramon(-s)”. Nav nekāda tiesas vērtējuma iemesliem, kādēļ konkurenti, izņemot 

divus licenciātus un prasītāju, 2005.gadā atstājuši Latvijas tirgu. Spriedumā nav vērtējuma 

tam, vai preču zīmes aizstāvība tiesā un licenču pieprasīšana un izsniegšana nav aktīva 

darbība savas preču zīmes un tās atšķirtspējas aizsardzībai. Tiesa arī nav pievērsusi uzmanību 

situācijas attīstībai, proti, ka iespējamo konkurentu, kuri lieto apzīmējumu „Citramons”, skaits 

laika gaitā ir ievērojami samazinājies un ka Latvijas tirgū bez prasītājas atļaujas zāles ar 

apzīmējumu „Citramons” netirgo neviens cits ražotājs, izņemot prasītāju, pret kuras rīcību 

SIA „Briz” aktīvi iebilst, tostarp, kā norādīts prasībā, iesniedzot iebildumus pret SIA 

„Ņižfarm” preču zīmju reģistrāciju. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot lietu kā apelācijas instances tiesa, 

2019.gada 13.februārī nosprieda Krievijas Federācijas uzņēmuma AS „Ņižfarm” prasību pret 

SIA „Briz” par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu noraidīt. Spriedums stājies spēkā. 

 

[3] Civillietā Nr. C30561515 SIA “/Nosaukums A/Latvija” (pirms nosaukuma maiņas 

SIA “/Nosaukums/”) (turpmāk tekstā prasītājs) iesniedza26 Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesā prasības pieteikumu pret OU “/Nosaukums B/” (turpmāk tekstā 

atbildētājs) par plaši pazīstamas preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un 

negodīgas konkurences aizliegumu. Prasības pieteikumā ir norādīts, ka starp pusēm pastāv 

strīds, ņemot vērā, ka abas puses Latvijas Republikā izmanto identisku apzīmējumu ROSOLA 

saistībā ar majonēzi, lietojot šo apzīmējumu kā majonēzes nosaukumu. Rezultātā ir radusies 

situācija, kad patērētāji tiek maldināti attiecībā uz preču komerciālo izcelsmi, kā arī no 

atbildētāja puses tiek pārkāptas prasītāja izņēmuma tiesības (preču zīmes pārkāpums) un 

godīgas saimnieciskās darbības paražas. Atbildētāja darbības vērtējamas kā negodīga 

konkurence. Prasītājs kopš 2001.gada Latvijas patērētājiem piedāvā majonēzi ar nosaukumu 

ROSOLA, un 10 gadus tam piederēja arī reģistrēta figurāla preču zīme ar reģ.Nr.M 51 552, 

kuras dominējošais elements ir ROSOLA. Šobrīd apzīmējums Rosola saistībā ar majonēzi 

uzskatāms par Prasītājam piederošu plaši pazīstamu nereģistrētu preču zīmi un Prasītāja 

ilgstoši izmantotu produkta nosaukumu. 

Tiesa konstatēja: Prasītājam laikā posmā no 2003.gada 20.jūnija piederēja figurālā preču 

zīme Nr. M 51 552, kas bija reģistrēta uz Rosola Majonēze iepakojumu un reģistrēta 30.preču 

grupā majonēze. Uz prasības celšanas brīdi zīme izslēgta no reģistra. Lietā nepastāv strīds, ka 

 
26 Spriedumā nav norādīts prasības celšanas laiks 
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prasītājs ražo majonēzi ar nosaukumu Rosola no 2001.gada. Lietā nav strīda par faktu, ka 

atbildētājs ražo majonēzi ar nosaukumu “Rosola majonēze”. Prasītājam 2003.gada 8.augustā 

tika atteikta vārdiskās preču zīmes “Rosola majonēze” reģistrācija. OU “/Nosaukums B/” 

reģistrēta figuratīvā preču zīme uz Majonēze Rosola iepakojumu M 69 124, attiecībā uz 

precēm un pakalpojumiem 30.grupā mērces, majonēze. 

Tiesa uzskatīja, ka strīds lietā pēc būtības ir par to, vai lietošanas rezultātā komercdarbībā 

apzīmējums “Rosola” ir kļuvis spējīgs darboties kā komersanta identifikators tirgū, kā arī par 

to vai kļuvis plaši pazīstams saistībā ar ražoto preci – majonēzi.  

Tiesa uzskatīja, ka lietas materiālos iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai būtu pamats 

uzskatīt apzīmējumu “Rosola majonēze” par plaši pazīstamu preču zīmi. 

Tiesa konstatēja, ka prasītājs ir 2002.gadā, 2008.-2009.gados un 2012.gadā veicis virkni 

mārketinga pasākumu, lai reklamētu preci “Rosola majonēze”. 2012.gadā prasītāja ražotā 

prece “Rosola majonēze” ir atzīta par gada preci. Preces “Rosola majonēze” iepakojums 

strīdus izpildījumā tirgū ir no 2012.gadā, savukārt pirms tam prece tika izplatītas citos 

iepakojumos ar tādu pašu nosaukumu “Rosola majonēze”. 2014.gadā SIA “Spilva” ražotā 

“Rosola majonēze” pēc pārdošanas apjoma naudā veidoja 5,74% no visa Latvijas majonēzes 

tirgus 250 ml paciņās, bet pēc pārdošanas apjoma svarā par 5,95%, tirdzniecības apjoms 43 

mēnešos EUR 2 070 531, tiesa atzīst, ka šāda izziņa pati par sevi neapliecina, ka preču zīme 

“Rosola majonēze” ir ieguvusi būtisku tirgus daļu, ņemot vērā, ka nav iesniegti nekādi citi 

salīdzinošie rādītāji. Izvērtējot augstāk norādītos rakstveida pierādījumus to savstarpējā 

kopsakarā, tiesa konstatē, ka prasītājs kopš 2001.gada lietojis apzīmējumu “Rosola majonēze” 

attiecībā uz tās ražotās majonēzes veidu. Prasītāja preces marķējumam lietotā apzīmējuma 

“Rosola majonēze”, izvērtējot to kopsakarā ar prasītāja no 2012.gada lietoto iepakojumu, 

dominējošais elements ir nevis vārdisks elements “Rosola majonēze”, bet sarkanā krāsā 

izcelts ražotāja nosaukums “SPILVA”, savukārt pārējie šīs preču zīmes elementi papildina un 

uzsver dominējošā vārda – ražotāja nosaukuma saistību ar ražoto preci. Izvērtējot lietas 

materiālus, tiesa atzina, ka apzīmējums “ROSOLA” pats par sevi saistībā ar tā apzīmētajām 

precēm ir aprakstošs un tam ir zema atšķirtspēja.  

Kā redzams no prasītāja mājaslapas internetā www.spilva.lv prasītāja ražo vairākus 

majonēžu veidus, kuru apzīmēšanai tiek lietoti aprakstoši apzīmējumi norādot uz garšas 

piedevām (“Baraviku majonēze”, “Ķiploku majonēze”, “Gurķu majonēze”, “Siera majonēze”, 

“Mārutku majonēze”), lietošanas veidu (“Brokastu majonēze”, “Lieldienu majonēze”), mērķi 

(“Rosola majonēze”, “Salātu majonēze”), kvalitāti (“Oriģinālā majonēze”, “Luksus 

majonēze”), vispārēju majonēžu veidu (sugas vārdu) (“Provansas majonēze”, “Tatāru 

majonēze”). Tiesas ieskatā, apzīmējumam “Rosola” attiecībā uz majonēzi ir pakārtots raksturs 

uz preces iepakojuma un preču zīmes funkciju pilda apzīmējums “SPILVA”, kas ir 

dominējošais apzīmējums ar īpaši izceltu grafisko atveidojumu un novietojumu. Lietojot 

apzīmējumu “Rosola,” patērētājam tiek norādīts uz preces lietojuma veidu, aprakstot produkta 

lietošanas mērķi, nevis lietojot apzīmējumu kā preču zīmi. Pie šādiem apstākļiem tiesa atzina, 

ka apzīmējums “Rosola” nevar tikt uztverts no patērētāju puses kā preču zīme, bet kā norāde 

uz majonēzes lietošanas veidu vai kvalitāti un līdz ar to apzīmējums nevar iegūt zīmes 

atšķirtspēju lietojuma rezultātā.  
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Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2016.gada 13.decembrī prasību noraidīja. 

Spriedums stājies spēkā. 

No sprieduma izriet secinājums, ka preču zīmes īpašnieks nevar aizliegt izmantot 

aprakstošu apzīmējumu, kam trūkst atšķirtspējas  (“rosola”) attiecībā uz precēm, uz kurām tas 

tiek lietots (majonēze), neraugoties uz to, ka šis apzīmējums lietots kopā ar labi atpazīstamu 

vārdu (Spilva), kas norāda uz uzņēmumu, kas minēto zīmi lieto.  

  

[4] Civillietā Nr. C03036514 Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 2014.gada 

15.oktobrī cēlusi Latgales apgabaltiesā prasību pret SIA „Gorod.lv” par preču zīmes 

nelikumīgu izmantošanu, lūgdama: 1) piedzīt no SIA „Gorod.lv” Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policijas labā mantisko zaudējumu atlīdzību 216,91 euro; 2) uzlikt SIA 

„Gorod.lv” pienākumu publicēt atvainošanos par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

preču zīmes nelikumīgu izmantošanu tādā pašā šriftā, kādā bija publicēts prasītājas preču 

zīmei blakus izvietotais teksts, un tajā pašā interneta vietnes www.gorod.lv latviešu un krievu 

valodu versiju sadaļā, kurā bija izvietota prasītājas preču zīme, tādu laika posmu, kādu 

prasītājas preču zīme tika izmantota atbildētājas interneta vietnē; 3) piedzīt tiesas izdevumus. 

Prasībā norādīti šādi apstākļi. Atbildētājas interneta vietnē www.gorod.lv krievu un latviešu 

lapas versijā bez prasītājas atļaujas nelikumīgi izvietota prasītājas preču zīme – Daugavpils 

pilsētas pašvaldības policijas emblēma, kas 2008.gada 20.jūnijā reģistrēta kā preču zīme 

Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M59288. Interneta vietnē blakus prasītājas preču zīmei 

publicēts teksts „Sūdzības un ierosinājumi Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai”. 

Uzklikšķinot uz prasītājas preču zīmes, tika atvērta vietne, kurā norādīts: „Portāla Gorod.lv 

lasītāji, Jums ir iespēja nosūtīt mums uz redakciju savas vēstules – sūdzības, priekšlikumus 

vai vienkārši jautājumus, adresētus Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Savukārt mēs no 

savas puses izdarīsim visu iespējamo, lai atrastu atbildi uz Jūsu jautājumu un publicētu to 

portālā. Jūs varat pievienot vēstulei fotogrāfiju vai dokumentu.” Nav zināms, kādiem 

mērķiem atbildētāja izmantoja no personām saņemtās prasītājai adresētās vēstules, sūdzības 

un iesniegumus, kuros var būt ietverti fizisko personu dati, kā arī ziņas par 

likumpārkāpumiem un citu iestāžu kompetencē esoši jautājumi. Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policija sniedz iedzīvotājiem pakalpojumus savas kompetences ietvaros, tostarp 

pieņem un izskata personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības. Prasītājai ir pašai sava 

interneta mājaslapa, kurā nodrošināta iespēja jebkurai personai elektroniski sūtīt vēstules, 

sūdzības, iesniegumus un jautājumus. Atbildētāja nav saņēmusi atļauju izvietot prasītājas 

preču zīmi un sniegt prasītājas pakalpojumus interneta vietnē www.gorod.lv un nav lūgusi 

sadarbības ietvaros vākt, apkopot un publicēt informāciju no personām par 

likumpārkāpumiem vai par citiem prasītājas kompetencē esošiem jautājumiem vai tās darbu. 

Līdz ar to personas, redzot prasītājas preču zīmi un blakus publicēto tekstu, tika maldinātas, jo 

vēstules, sūdzības, priekšlikumi un jautājumi netika nosūtīti tieši prasītājai, kura tās izskatītu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet gan nonāca atbildētājas rīcībā. SIA „Gorod.lv” kā 

Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants atbilstoši Komerclikuma 1. un 2.pantam veic 

saimniecisko darbību ar mērķi gūt peļņu. Tā kā atbildētājas darbības veids ir interneta portālu 

darbība, tad atbildētāja gūst peļņu saistībā ar tai piederošā interneta portāla www.gorod.lv 

darbību. Atbildētāja izmantoja prasītājas preču zīmi, lai piesaistītu apmeklētāju uzmanību 
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savai interneta vietnei, tostarp citai SIA „Gorod.lv” piedāvātajai informācijai un reklāmai. 

Tādējādi atbildētāja, savā komercdarbībā izmantojot prasītājas preču zīmi bez atļaujas, 

pārkāpa prasītājas izņēmuma tiesības. 

Prasītāja kā preču zīmes īpašniece ir tiesīga prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma 

atlīdzību, kuras apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Mantiskos zaudējumus 216,91 

EUR apmērā par prasītājas preču zīmes nelikumīgu izmantošanu veido izdevumi (valsts 

nodevas) par preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu 2006.gada 20.oktobrī 60 latu 

apmērā un tās reģistrāciju 2008.gada 22.maijā 65 latu apmērā, kā arī patēriņa cenu pieaugums 

(inflācija) no nodevu samaksas līdz 2013.gada 6.decembrim, kad atbildētājas interneta vietnē 

konstatēts preču zīmes nelikumīgas izmantošanas fakts. Piedāvājot savus pakalpojumus 

saistībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas preču zīmi, SIA „Gorod.lv” maldināja 

personas par pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu kvalitāti. Pārkāpuma rezultātā tika 

nodarīts kaitējums prasītājas godam, cieņai un reputācijai. Ņemot vērā to, ka preču zīme 

nelikumīgi izmantota interneta vidē, morālā kaitējuma atlīdzināšanai un prasītājas reputācijas 

atjaunošanai samērīgi būtu uzlikt atbildētājai pienākumu publicēt savā interneta vietnē 

atvainošanos prasītājai par tās preču zīmes nelikumīgu izmantošanu.  

Ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā pirmās instances tiesas 2015.gada 

19.februāraspriedumu prasība apmierināta daļēji. Tiesa nosprieda piedzīt no atbildētājas SIA 

„Gorod.lv” prasītājas labā morālā kaitējuma atlīdzību EUR 216,91 un valsts nodevu EUR 

213,43, bet valsts labā – ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus EUR 7,75. 

Atbildētāja iesniegusi apelācijas sūdzību par spriedumu, pārsūdzot to prasības 

apmierinātajā daļā.  

Ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas instances tiesas 

2015.gada 4.augusta spriedumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas prasība noraidīta. 

Tiesa nosprieda piedzīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas SIA „Gorod.lv” labā 

tiesas izdevumus, bet valsts labā – ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. 

Prasītāja Daugavpils pilsētas pašvaldības policija iesniegusi kasācijas sūdzību par minēto 

spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Augstākā tiesa 2017.gada 30.novembrī nosprieda atstāt negrozītu Latgales apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 4.augusta spriedumu, bet Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policijas kasācijas sūdzību noraidīt.  

Spriedums pamatots, cita starpā, ar šādiem motīviem. 

Kasācijas sūdzībā pareizi norādīts, ka Civilprocesa likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts 

redakcijā, kas bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim, noteica, ka apgabaltiesa izskata lietas 

par preču zīmju aizsardzību. Savukārt likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm” 28.panta otrā daļa redakcijā, kas bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim, 

paredzēja, ka prasība par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu iesniedzama Rīgas 

apgabaltiesā. Civilprocesa likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkta norma bija vispārējā tiesību 

norma attiecībā pret likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.panta 

otrās daļas normu. Proti, Civilprocesa likums noteica, ka prasības par preču zīmes nelikumīgu 

izmantošanu izskata apgabaltiesa, bet likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
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norādēm” precizēja, ka attiecīgā apgabaltiesa ir vienīgi Rīgas apgabaltiesa. Tātad likumdevējs 

bija noteicis sugas jeb priekšmetisko piekritību, nododot lietas par preču zīmju aizsardzību 

Rīgas apgabaltiesas kompetencē. Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, 

ka tiesnesis atsakās pieņemt prasības pieteikumu, ja lieta nav piekritīga šai tiesai. Ievērojot 

minēto, prasības par preču zīmju tiesību pārkāpumu izskatīšana Latgales apgabaltiesā ir 

procesuāls pārkāpums, ar kuru pārkāpta lietas piekritība. Taču lietas piekritības pārkāpums 

nav to procesuālo pārkāpumu starpā, kuri atbilstoši Civilprocesa likuma 452.pantatrešajai 

daļai katrā ziņā uzskatāmi par pārkāpumiem, kas varēja novest pie lietas nepareizas 

izspriešanas. Līdz ar to saskaņā ar minētā panta otro daļu vērtējams, vai tas novedis vai varēja 

novest pielietas nepareizas izspriešanas, un attiecīgi ir pārbaudāmi pārējie kasācijas sūdzības 

argumenti. Turklāt, lai gan pie piekritības noteikumu pārkāpuma acīmredzami primāri ir 

novedis Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses 2014.gada 29.septembra 

lēmums, ar kuru atteikts pieņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas prasības 

pieteikumu, kļūdaini uzskatot, ka prasības pieteikums iesniedzams pēc atbildētājas juridiskās 

adreses, tomēr arī prasītājai uz piekritības pārkāpumu vajadzēja norādīt savlaicīgi – blakus 

sūdzībā par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses 2014.gada 29.septembra 

lēmumu, nevis pieļaut lietas izskatīšanu pēc būtības divās tiesu instancēs un tikai tad uz šo 

argumentu norādīt kasācijas sūdzībā.  

Gan prasītāja, gan apelācijas instances tiesa bez pietiekama pamata automātiski 

pielīdzinājušas jēdzienu „morālā kaitējuma atlīdzība” jēdzienam „atbilstīgs atlīdzinājums” kā 

sinonīmam un uz to nemotivēti attiecinājušas jēdziena „atbilstīgs atlīdzinājums” iztulkojumu. 

Likumdevējs ir konkretizējis, kādi atlīdzinājuma veidi ir paredzēti par preču zīmju tiesību 

pārkāpumu. 

Kasācijas kārtībā nav strīda par to, ka prasītājai kā preču zīmes īpašniecei vispārīgi ir 

subjektīvās civilās tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzību par savas preču zīmes 

nelikumīgu izmantošanu, ja preču zīmes nelikumīgas izmantošanas rezultātā nodarīts 

kaitējums prasītājas reģistrētās preču zīmes reputācijai. Taču pirmās instances tiesa bija 

noraidījusi prasījumu par atvainošanās pienākuma uzlikšanu, kas bija vienīgais prasījums, kas 

prasībā pieteikts morālā kaitējuma atlīdzināšanai. Neviena no pusēm nebija pārsūdzējusi 

pirmās instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru šis prasījums noraidīts. Savukārt prasījums par 

morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu naudas izteiksmē nebija celts, un jebkāda veida 

monetāra atlīdzība morālā kaitējuma atlīdzināšanai arī nekādi nebija pamatota.  

Tomēr, papildus iepriekš pārstāstītajiem tiesas motīviem piebilstams, ka, ņemot vērā, 

pirmkārt, ka policija kā valsts institūcija attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām 

neizlieto privātās, bet publiskās tiesības, t.i., “priekšniecības attiecības” starp valsts iestādi, no 

vienas puses, un privātpersonām vai citām valsts iestādēm, no otras puses,27 kā arī, otrkārt, 

ievērojot vārdiskās zīmes vārdisko elementu “gorod,” kas Daugavpils iedzīvotāju 

vairākumam labi saprotamajā krievu valodā nozīmē “pilsēta,” pastāv potenciāla iespēja šādas 

zīmes apstrīdēšana reģistrēšanai nākotnē.   

 

 
27 Danovskis E., Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. LV.LV , 

2015., 50.lpp. 
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2. Agrāka preču zīme kā relatīvais pamats reģistrācijas 

atzīšanai par spēkā neesošu 
  

[5] Civillietā Nr. C04213114 Turcijas uzņēmums /Nosaukums A/ 2014. gada 12. jūnijā 

cēlis Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA“/Nosaukums B/” par preču zīmju reģistrācijas 

atzīšanu par spēkā neesošām un preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Prasības 

pieteikumā norādīts, ka 2013. gada 11. martā atbildētāja pieteica reģistrācijai Latvijas 

Republikas Patentu valdē sekojošas preču zīmes: grafisku preču zīmi “PERSPECTIVE” (fig.) 

(reģ. Nr. /numurs/; pieteikums M-l3-289; reģ. dat. 20.09.2013) uz 25. klases precēm - apģērbi, 

apavi, galvassegas), kā arī vārdisku preču zīmi “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/; 

pieteikums M-l3-290; reģ. dat. 20.09.2013) uz 25. klases precēm - apģērbi, apavi, 

galvassegas) un 2013. gada 12. martā vārdisku preču zīmi “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. 

/numurs/; pieteikums M-l3-296; reģ. dat. 20.09.2013) uz 25. klase precēm- apģērbi, apavi, 

galvassegas) (turpmāk - apstrīdētās preču zīmes). 

Prasītājai pieder agrāka preču zīme, kura, saskaņā ar Madrides nolīgumu par preču zīmju 

starptautisko reģistrāciju un ar to saistīto protokolu, ir starptautiski reģistrēta un bauda 

aizsardzību arī Latvijas teritorijā: - starptautiski reģistrēta grafiska preču zīme 

“PERSPECTIVE”, kuras reģistrācija attiecināta uz Latviju (Nr. WO 986 484; starptautiskās 

reģistrācijas (attiecinājuma) datums - 21.04.2008. (pamata reģistrācija TR (Turcija), 

14.10.2005, 2005 44695; reģ. publicēta 2008/50 Gaz., 15.01.2009; attiecībā uz 18., 24., 25. 

klases precēm un 35. klases pakalpojumiem).  

2014. gada 31. martā atbildētāja tirdzniecības vietā - veikalā “PERSPECTIVE”, kas 

atrodas tirdzniecības centrā “Domina”, Rīgā, Ieriķu iela 3, prasītāja pārstāvis veica pirmo 

atbildētāja veikalā piedāvāto preču kontrolpirkumu un iegādājās divas sieviešu blūzes. 

Iegādātie apģērbi tika nosūtīti prasītājam pārbaudei, vai ar preču zīmi “PERSPECTIVE” 

marķētās preces, kas tika iegādātas kontrolpirkuma laikā ir ražojis pats prasītājs. Tika saņemts 

prasītāja apstiprinājums e- pasta formā, ka blūze (dzeltenā krāsā) ir prasītāja ražotā prece, Šis 

fakts pierādīja, ka atbildētājs tirgo prasītāja ražotos apģērbus. 

2015. gada 22. septembrī prasītājs Rīgas apgabaltiesā iesniedzis prasības pieteikuma 

grozījumus. Prasības grozījumi celti pret SIA“/Nosaukums C/”, SIA“/Nosaukums B/” un 

SIA“/Nosaukums D/”. Prasības pieteikuma grozījumos norādīts, ka uz 2015. gada 27. Martu 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija nozīmēja izskatīšanai civillietu un prasītāja 

pārstāvis, gatavojot lietu izskatīšanai 2015. gada 26.martā, atklāja, ka preču zīmes 

“PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), 

“PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) Valsts preču zīmju reģistrā vairs nav reģistrētas 

uz/Nosaukums B/ vārda, bet kā jaunais īpašnieks ir reģistrēts SIA“/Nosaukums C/”, reģ. Nr. 

/reģistrācijas numurs/, /adrese/, Latvija. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 

2015.gada 2.aprīļa lēmumu civillietā tika pieaicināts kā līdzatbi1dētājs SIA, /Nosaukums C/”. 

2015.gada 16.jūnijaiesniegumā SIA “/Nosaukums C/”, paziņoja, ka 2015. gada aprīlī pārdevis 

preču zīmi “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. /numurs/) SIA “/Nosaukums D/”, reģ. Nr. 

/reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese:/adrese A/.  
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Prasītājs lūdz tiesu: 1. atzīt uz SIA“/Nosaukums D/”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, 

vārda esošo preču zīmes “PERSPECTIVE” (fig.) reģistrāciju Nr. /numurs/par spēkā neesošu 

attiecībā uz visām reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes reģistrācijas dienas; 2. atzīt uz 

SIA“/Nosaukums C/”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, vārda esošo preču zīmes 

“PERSPECTIVE” reģistrāciju Nr. /numurs/par spēkā neesošu attiecībā uz visām reģistrācijā 

norādītajām precēm no zīmes reģistrācijas dienas; 3. atzīt uz SIA“/Nosaukums C/”, reģ. Nr. 

/reģistrācijas numurs/, vārda esošo preču zīmes “PERSPEKTIVE” reģistrāciju Nr. 

/numurs/par spēkā neesošu attiecībā uz visām reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes 

reģistrācijas dienas; 4. uzlikt par pienākumu SIA “/Nosaukums C/” ,reģ. Nr. /reģistrācijas 

numurs/, pārtraukt un aizliegt bez Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/ atļaujas komercdarbībā 

lietot preču zīmes “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. 

/numurs/) vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/preču zīmei “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. 

Nr. WO 986 484) identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz apģērbiem, apaviem, 

galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, gultas veļu, dvieļiem, audumiem un tekstila 

izstrādājumiem, kā arī šo preču vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumiem 

no dotajā civillietā sprieduma spēkā stāšanās dienas; 5. uzlikt par pienākumu 

SIA“/Nosaukums D/”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, pārtraukt un aizliegt bez Turcijas 

uzņēmuma /Nosaukums A/atļaujas komercdarbībā lietot preču zīmes“ PERSPECTIVE” reģ. 

Nr./numurs/, vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/preču zīmei“ PERSPECTIVE” (fig.) 

(reģ. Nr. WO 986 484) identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz apģērbiem, apaviem, 

galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, gultas veļu, dvieļiem, audumiem un tekstila 

izstrādājumiem, kā arī šo preču vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumiem 

no dotajā civillietā sprieduma spēkā stāšanās dienas; 6. uzlikt par pienākumu SIA 

“/Nosaukums B/”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, pārtraukt un aizliegt bez Turcijas 

uzņēmuma /Nosaukums A/ atļaujas komercdarbībā lietot preču zīmes “PERSPECTIVE” (fig.) 

(reģ. Nr. /numurs/), “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. 

/numurs/) vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/ preču zīmei “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. 

Nr. WO 986 484) identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz apģērbiem, apaviem, 

galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, gultas veļu, dvieļiem, audumiem un tekstila 

izstrādājumiem kā arī šo preču vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumiem 

no dotajā civillietā sprieduma spēkā stāšanās dienas; 7. piecu dienu laikā no sprieduma spēkā 

stāšanās brīža iznīcināt iepirkšanās centrā “DOMINA Shopping”, Ieriķu ielā 3, Rīga, 

SIA“/Nosaukums B/” tirdzniecības vietā - veikalā “PERSPECTIVE” esošās preces (apģērbus, 

apavus, galvassegas), kas marķētas ar preču zīmēm “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. 

/numurs/), “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) un 

kuras nav ražojis Turcijas uzņēmums /Nosaukums A/, kā arī visus reklāmas materiālus, tai 

skaitā, etiķetes, cenu zīmes, veikala izkārtnes, uz kuriem atrodas apzīmējums 

“PERSPECTIVE” vai “PERSPEKTIVE”. Ja Atbildētāja SIA, /Nosaukums B/ (reģ. Nr. 

/reģistrācijas numurs/) noteiktā termiņā spriedumu neizpilda, tad prasītājs - Turcijas 

uzņēmums /Nosaukums A/ ir tiesīgs izpildīt minēto preču un reklāmas materiālu iznīcināšanu 

uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA, /Nosaukums B/ (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) 

rēķina; 8. piedzīt no SIA“/Nosaukums B/”, SIA, /Nosaukums C/” un SIA : /Nosaukums D/” 

solidāri par labu Prasītājam - Turcijas uzņēmumam /Nosaukums A/, reģ. Nr. /reģistrācijas 

numurs/, adrese:/adrese/ No: 45/47, /adrese/ TR-34381 ISTANBUL Turcija) valsts nodevu 
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par prasības iesniegšanuEUR213.43.ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus - EUR4.70,ar 

pierādījumu savākšanu saistītos izdevumus EUR 769.64, izdevumus par pārstāvja palīdzību – 

EUR 3000.00. 

2016. gada 12. februārī prasītājs iesniedza prasības pieteikuma papildinājumu, lūdzot 

noteikt pārkāpuma rezultātā prasītājam nemantiskā kaitējuma kompensāciju EUR 3000 

apmērā, solidāri to piedzenot no atbildētājiem SIA“/Nosaukums B/”, SIA“/Nosaukums C/” un 

SIA“/Nosaukums D/”. 

Vārda “PERSPECTIVE” vai “PERSPEKTIVE” semantiskā nozīme latviešu patērētājam 

visticamāk asociēsies ar latviešu valodā lietotā vārda “perspektīva” semantisko nozīmi, 

Minētās salīdzināmās preču zīmes gan vizuāli, gan fonētiski, gan semantiski ir sajaucami 

līdzīgas, un pastāv iespēja, ka patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver tās kā savstarpēji 

saistītas. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2016.g.13.aprīlī nosprieda 

1.atzīt uz SIA, “/Nosaukums D/” (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) vārda esošo preču 

zīmes “PERSPECTIVE” (fig.) reģistrāciju Nr. /numurs/ par spēkā neesošu attiecībā uz visām 

reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes reģistrācijas dienas; 2.atzīt uz SIA/Nosaukums C/, 

(reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) vārda esošo preču zīmes “PERSPECTIVE” reģistrāciju Nr. 

/numurs/ par spēkā neesošu attiecībā uz visām reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes 

reģistrācijas dienas; 3.atzīt uz SIA“/Nosaukums C/”, (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) vārda 

esošo preču zīmes “PERSPEKTIVE” reģistrāciju Nr. /numurs/ par spēkā neesošu attiecībā uz 

visām reģistrācijā norādītajām precēm no zīmes reģistrācijas dienas; 4. uzlikt par pienākumu 

SIA/Nosaukums C/, (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) pārtraukt un aizliegt bez Turcijas 

uzņēmuma /Nosaukums A/atļaujas komercdarbībā lietot preču zīmes “PERSPECTIVE” (reģ. 

Nr. /numurs/), “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums 

A/preču zīmei “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. WO?986 484) identisku vai līdzīgu 

apzīmējumu attiecībā uz apģērbiem, apaviem, galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, 

gultas veļu, dvieļiem, audumiem un tekstila izstrādājumiem kā arī šo preču 

vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumiem no sprieduma spēkā stāšanās 

dienas; 5.uzlikt par pienākumu SIA”/Nosaukums D/”, (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) 

pārtraukt un aizliegt bez Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/ atļaujas komercdarbībā lietot 

preču zīmes “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums 

A/preču zīmei“ PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. WO 986 484) identisku vai līdzīgu 

apzīmējumu attiecībā uz apģērbiem, apaviem, galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, 

gultas veļu, dvieļiem, audumiem un tekstila izstrādājumiem, kā arī šo preču 

vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumiem no sprieduma spēkā stāšanās 

dienas; 6.uzlikt par pienākumu SIA/Nosaukums B/, (reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/) pārtraukt 

un aizliegt bez Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/ atļaujas komercdarbībā lietot preču zīmes 

“PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), 

“PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) vai Turcijas uzņēmuma /Nosaukums A/ preču zīmei 

“PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. WO 986 484) identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz 

apģērbiem, apaviem, galvassegām, somām, makiem, lietussargiem, gultas veļu, dvieļiem, 

audumiem un tekstila izstrādājumiem, kā arī šo preču vairumtirdzniecības vai 

mazumtirdzniecības pakalpojumiem no dotajā civillietā sprieduma spēkā stāšanās dienas; 
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7.piecu dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas iznīcināt iepirkšanās centrā 

“DOMINA Shopping” (Ieriķu ielā 3, Rīga) SIA/Nosaukums B/ (reģ. Nr. /reģistrācijas 

numurs/) tirdzniecības vietā - veikalā “PERSPECTIVE” esošās preces (apģērbus, apavus, 

galvassegas), kas marķētas ar preču zīmēm “PERSPECTIVE” (fig.) (reģ. Nr. /numurs/), 

“PERSPECTIVE” (reģ. Nr. /numurs/), “PERSPEKTIVE” (reģ. Nr. /numurs/) un kuras nav 

ražojis Turcijas uzņēmums /Nosaukums A/, kā arī visus reklāmas materiālus, tai skaitā, 

etiķetes, cenu zīmes, veikala izkārtnes, uz kuriem atrodas apzīmējums “PERSPECTIVE” vai 

“PERSPEKTIVE”. Ja atbildētāja SIA“/Nosaukums B/”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, 

noteiktā termiņā spriedumu neizpilda, tad prasītājs - Turcijas uzņēmums /Nosaukums A/ir 

tiesīgs izpildīt minēto preču un reklāmas materiālu iznīcināšanu uz sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību SIA/Nosaukums B/, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, rēķina. Prasību daļā par 

nemantiskā kaitējuma solidāru piedziņu- noraidīt. 

Spriedums stājies spēkā. 

Trūkst pamatojuma tam, kāpēc noraidīta prasība daļā par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzināšanu. 

 

[6] Civillietā Nr.. C04362512 prasītājs Nīderlandes uzņēmums Action Nederland B.V. 

2012.gada 29.augustā cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret atbildētāju SIA„SUPER ACTION” 

par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu un nelikumīgas izmantošanas 

aizliegšanu, norādot, ka prasītājam pieder kombinēta Kopienas preču zīme Nr. CTM 

Nr.005492211. Reģistrācijas pieteikuma datums Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā – 

2006.gada 23.novembris. Reģistrācijas datums – 2007.gada 12.decembris. Preču zīmes krāsu 

salikums: zils, tumši zils, balts. Apzīmējums reģistrēts attiecībā uz šādiem 35.klases 

pakalpojumiem saskaņā ar Preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju 

reģistrācijai (Nicas klasifikāciju) – komerciāla starpniecība pērkot un pārdodot nepārtikas 

preces, kā arī pārdodot nepārtikas preces tieši un pārdodot tās vairumtirdzniecībā; 

konsultācijas saistībā ar nepārtikas preču pirkšanu un pārdošanu. Prasītājam ir kļuvis zināms, 

ka atbildētājs saskaņā ar nacionālo procedūru Latvijā ir reģistrējis un lieto uz identiskiem un 

līdzīgiem pakalpojumiem sajaucami līdzīgu kombinētu preču zīmi. 

Prasītājam ir kļuvis zināms, ka atbildētājs saskaņā ar nacionālo procedūru Latvijā ir 

reģistrējis un lieto uz identiskiem un līdzīgiem pakalpojumiem sajaucami līdzīgu kombinētu 

preču zīmi Nr. M 61 354. Reģistrācijas pieteikuma datums Latvijas Republikas Patentu valdē 

– 2009.gada 21.maijs. Apstrīdētā preču zīme reģistrēta attiecībā uz šādiem pakalpojumiem 

Nicas klasifikācijas 35.klasē – rūpniecības un saimniecības preču mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības pakalpojumi. 

Atbildētājs, izmantojot sajaucami līdzīgu apzīmējumu uz identiskiem un līdzīgiem 

pakalpojumiem, negodprātīgi izmanto prasītāja pretstatītās preču zīmes „ACTION” labo 

reputāciju un atšķirtspēju, tā nodarot prasītājam gan morālus, gan materiālus kaitējumus, īpaši 

ņemot vērā to, ka prasītāja pretstatītā preču zīme Eiropas Savienībā kopumā, arī tās atsevišķās 

dalībvalstīs, īpaši Nīderlandē, ir uzskatāma par preču zīmi ar labu reputāciju attiecībā uz 

pakalpojumiem, kuriem tā ir reģistrēta.. Pretstatītā preču zīme „ACTION” ir uzskatāma arī 

par Kopienas preču zīmi ar reputāciju.  
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Atbildētāja komercreģistrā reģistrētais nosaukums ir SIA „SUPER ACTION”. Atbildētājs 

komercdarbībā saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem izmanto domēna vārdu „www.super-

action.lv” un e-pastus „info@super-action.lv”, „eshop@super-action.lv”, kas arī ir sajaucami 

līdzīgi pretstatītai zīmei.  

Prasītājs lūdz atzīt kombinēto preču zīmi „SA SUPERACTION” (reģistrācijas Nr.  M 61 

354) par spēkā neesošu no reģistrācijas brīža; uzlikt atbildētājam par pienākumu pārtraukt 

nelikumīgu kombinētās preču zīmes „SA SUPER ACTION” (reģistrācijas Nr. M 61 354) 

izmantošanu komercdarbībā preču un pakalpojumu, tai skaitā mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības pakalpojumu identificēšanai; uzlikt atbildētājam par pienākumu mainīt 

uzņēmuma nosaukumu Uzņēmumu reģistrā tā, lai uzņēmuma nosaukums neietvertu vārdu 

„ACTION”; uzlikt atbildētājam par pienākumu mainīt uzņēmuma domēnvārduwww.super-

action.lv tā, lai domēna vārds neietvertu vārdu „ACTION”; uzlikt atbildētājam par pienākumu 

mainīt e-pastus „info@super-action.lv”, „eshop@super-action.lv” tā, lai e-pasts neietvertu 

vārdu „ACTION”; piedzīt no atbildētāja tiesāšanās izdevumus, tai skaitā tiesas izdevumus 

153,30 Ls un ar lietas vešanu saistītos izdevumus 694,09 Ls, par labu prasītājam.  

Atbildētājs prasību neatzīst. Starp pretstatīto preču zīmi un apstrīdēto preču zīmi neesot 

konstatējama līdzība. Tāpat arī pakalpojumi nav identiski vai līdzīgi. Atbilstoši Eiropas 

Kopienu tiesas praksei preču vai pakalpojumu līdzības motivēšanai izmantojami ne tikai 

Nicas klasifikācijā iestrādātie pamatkritēriji, bet arī tas, vai piedāvātās preces vai pakalpojumi 

nonāk vai nenonāk tajos pašos izplatīšanas kanālos un tajos pašos pārdošanas punktos. 

Konkrētajā gadījumā pakalpojumi nenonāk vienos un tajos pašos izplatīšanas kanālos, jo nav 

nekādas informācijas par prasītāja veikto saimniecisko darbību Latvijā, no kā secināms arī tas, 

ka pakalpojumi neatrodas savstarpējā konkurencē. Fakts, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi 

ir minēti vienā un tajā pašā Nicas klasifikatora klasē, pats par sevi nenozīmē, ka tie ir līdzīgi. 

Nav pamata uzskatīt, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver tās kā savstarpēji 

saistītas. Pretstatītā preču zīme nav ar paaugstinātu atšķirtspēju vai plaši pazīstama.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 8.marta spriedumu prasība 

tika apmierināta daļēji; kombinētā preču zīme „SA SUPER ACTION”, reģistrācijas numurs 

M 61354, tika atzīta par spēkā neesošu no reģistrācijas brīža; atbildētājam tika aizliegta 

kombinētās preču zīmes „SA SUPER ACTION”, reģistrācijas numurs M 61354, izmantošana 

komercdarbībā preču un pakalpojumu identificēšanai; prasība daļā par pienākumu uzlikšanu 

mainīt firmu tā, lai uzņēmuma nosaukums neietvertu vārdu „ACTION”, mainīt domēnvārdu 

www.super-action.lv un mainīt reģistrētās elektroniskā pasta adreses tā, lai tās neietvertu 

vārdu „ACTION”, tika noraidīta; no atbildētāja prasītāja labā tika piedzīti tiesas izdevumi; 

prasība daļā par ar lietas vešanu saistīto izdevumu 1051,04 Ls piedziņu tika noraidīta. 

Lietā nav strīda par to, ka prasītājam piederošā Eiropas Kopienas preču zīme „ACTION” 

ir reģistrēta ātrāk (2007.gada 12.decembrī) nekā atbildētājam piederošā preču zīme „SA 

SUPER ACTION” (2009.gada 20.novembrī) un ka prasītājam piederošā Eiropas Kopienas 

preču zīme „ACTION” ir spēkā visā Eiropas Kopienas teritorijā – tajā skaitā Latvijā. Lietā 

nav strīda par to, ka abas pretstatītās preču zīmes reģistrētas precēm vai pakalpojumiem Nicas 

klasifikācijas 35.grupā, kā arī par to, ka pretstatīto preču zīmju vizuālais izskats ir tieši tāds, 

kāds tas ietverts prasības pieteikumā. Lietā pēc būtības ir strīds par to, vai: 1) prasītājam 
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piederošās un atbildētājam piederošās preču zīmes ir sajaucami līdzīgas (vizuāli, fonētiski); 2) 

abas preču zīmes tiek izmantotas komercdarbībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem.  

Tiesa secināja, ka prasītājs lietā nav iesniedzis nekādus pierādījumus tam, ka tam 

piederošā Eiropas Kopienas preču zīme „ACTION” Latvijā būtu plaši pazīstama un ka 

prasītājs Latvijā komercdarbībā šo preču zīmi vispār jebkad būtu izmantojis. Šādos apstākļos 

tiesa atzina, ka prasītājs lietā nav pierādījis, ka Eiropas Kopienas preču zīme „ACTION” 

Latvijā būtu plaši pazīstama preču zīme.  

Tiesa atzina par pamatotu prasītāja norādīto, ka abās pretstatītajās preču zīmēs vizuāli un 

fonētiski dominējošā un atšķirt spējīgā komponente ir angļu valodas vārds „action”, jo no 

lietas materiāliem nav iespējams izdarīt pretēju slēdzienu. Savukārt visi pārējie pretstatīto 

kombinēto preču zīmju elementi pilda papildinošu vai informatīvu raksturu – uz minēto 

norāda to izmērs attiecībā pret dominējošo elementu, izvietojums, kā arī vārdiskā jēga. Tiesas 

ieskatā atbildētājs savā preču zīmē „SA SUPER ACTION” ir gandrīz pilnībā atdarinājis 

prasītāja kombinētās preču zīmes „ACTION” dominējošo vārdisko un grafisko elementu 

angļu valodas vārdu „action”, nedaudz mainot tikai burtu krāsu, formu un slīpumu; 

atdarinājusi šī elementa izvietojumu. Minētais vizuāli un fonētiski saprātīgam vidusmēra 

patērētājam, kurš balstās uz dzīves laikā iegūto pieredzi un zināšanām, tiesas ieskatā 

neapšaubāmi var radīt iespaidu, ka minētās preču zīmes neatšķiras vai ir savstarpēji saistītas. 

Nepamatots ir atbildētāja arguments, ka preču zīmē „SA SUPER ACTION” dominējošā krāsa 

ir sarkana un ka pretstatītās zīmes nav sajaucamas – no atbildētāja iesniegtajiem 

pierādījumiem tiesai nav iespējams izdarīt šādu secinājumu.  

2013.gada 28.martā atbildētājs iesniedza apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 8.marta spriedumu, pārsūdzot to daļā, ar kuru 

apmierināta prasītāja prasība.  

Apelācijas sūdzībā cita starpā norādīts, ka tiesa spriedumā nav devusi juridisko 

novērtējumu atbildētāja iesniegtajam rakstveida pierādījumam – tirgus un sociālo pētījumu 

centra „Latvijas Fakti” veiktās aptaujas par SIA„SUPERACTION” piederošās preču zīmes 

„SASUPERACTION” un Action Nederland B.V. piederošās preču zīmes „ACTION” 

sajaucamo līdzību patērētāju ieskatā rezultātiem. Turklāt tiesa atlika pirmo tiesas sēdi tieši tā 

iemesla dēļ, lai dotu laiku atbildētājam šādas aptaujas rezultātus iesniegt. Minētajiem aptaujas 

rezultātiem ir būtiska nozīme lietas iztiesāšanā, jo tie liecina, ka abas preču zīmes patērētāju 

ieskatā nav sajaucamas. Atbildētājs pauda uzskatu, ka tiesai spriedumā šim pierādījumam bija 

jādod juridisks novērtējums. 

2013.gada 3.maijā Augstākajā tiesā tika saņemta prasītāja pret apelācijas sūdzība par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 8.marta spriedumu, pārsūdzot to 

daļā, ar kuru noraidīta prasītāja prasība. 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2015.gada 19.novembr prasību apmierināja 

pilnībā. 

Civillietu tiesu palāta atzina, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

2013.gada 8.marta spriedumā ietvertais pamatojums prasības apmierinātajā daļā ir pareizs un 
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pilnībā pietiekams. Civillietu tiesu palāta pievienojās apgabaltiesas spriedumā paustajai 

motivācijai šajā prasības daļā. 

Civillietu tiesu palāta atzina, ka pirmās instances tiesa pamatoti ir piešķīrusi angļu 

valodas vārdam „action” dominējošu nozīmi, kurš vienīgais piešķir abām preču zīmēm 

atšķirtspēju, un pareizi ir secinājusi, ka atbildētāja reģistrētā preču zīme 

„SASUPERACTION” ir sajaucami līdzīga ar prasītājam piederošo, agrāk reģistrēto Eiropas 

Kopienas preču zīmi „ACTION”. 

Civillietu tiesu palāta norādīja, ka Atbildētāja apelācijas sūdzībā norādītais apstāklis, ka 

tiesa spriedumā nav devusi juridisko novērtējumu atbildētāja iesniegtajam rakstveida 

pierādījumam– tirgus un sociālo pētījumu centra „Latvijas Fakti” veiktās aptaujas par SIA 

„SUPERACTION” piederošās preču zīmes „SIA SUPER ACTION” un Action Nederland 

B.V. piederošās preču zīmes „ACTION” sajaucamo līdzību patērētāju ieskatā rezultātiem, 

neliecina par pirmās instances tiesas sprieduma nepamatotību. Pretēji atbildētāja apelācijas 

sūdzībā minētajam, aptaujas rezultātiem nav būtiskas nozīmes lietas iztiesāšanā, jo jautājums 

par zīmju līdzību ir likuma jeb tiesas vērtējuma, nevis fakta jeb pierādīšanas jautājums. 

Turklāt no minētās aptaujas rezultātiem izriet, ka 36,8% aptaujas dalībnieku uzskatīja, ka 

preču zīmes ir tik līdzīgas, ka tās varētu sajaukt. Šāds rezultāts liecina par augstu sajaucamo 

līdzību aptaujāto patērētāju ieskatā.  

Spriedums stājies spēkā.  

Nesaprotama ir tiesas piebilde, ka nav nozīmes aptaujas rezultātiem, kaut arī tie 

apstiprina tiesas secinājumu, ka zīmju sajaucamā līdzība var izraisīt zīmju sajaukšanu. Tam, 

vai patērētāji faktiski sajauc zīmes vai uzskata to lietotājus par saistītiem uzņēmumiem, 

protams, nav izšķirošas nozīmes, vērtējot, vai pašu zīmju vai preču vai pakalpojumu 

sajaucamā līdzība var izraisīt šādu sajaukšanu, taču patērētāju aptauja jebkurā gadījumā ir 

ņemama vērā, izvērtējot sajaukšanas iespējamību. 
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3. Plaši pazīstama preču zīme kā relatīvais pamats reģistrācijas 

atzīšanai par spēkā neesošu vai preču zīmes tiesību 

pārkāpuma aizliegšanai 
 

[7] Civillietā Nr. C04228614 likvidējamā akciju sabiedrība “DC Vernisāža” 2014.gada 

28.maijā iesniedza tiesā prasību pret Citycon Group Ltd. par preču zīmju nelikumīgas 

izmantošanas pārtraukšanu, nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un līguma 

pārkāpumu, norādot, ka prasītājs ir komercsabiedrības IL Property LLP franšīzes ņēmējs un 

preču zīmju DOUBLE COFFEE licenciāts pamatojoties uz 2011.gada 25.februāra licences 

līgumu. IL Property LLP vārda reģistrētas preču zīmes Latvijā – vārdiska preču zīme 

DOUBLE COFFEE, reģistrācijas nr. M 53 953, attiecībā uz 43.klases pakalpojumiem– 

espreso kafijas un kapučino bāru, kafejnīcu, restorānu pakalpojumi; un kombinētā preču zīme 

DOUBLE COFFEE DINER, reģistrācijas nr. M 54 343, attiecībā uz 43.klases precēm– 

apgāde ar pārtikas produktiem un dzērieniem, restorānu, kafejnīcu un kafetēriju pakalpojumi; 

Eiropas Savienībā – Kopienas kombinētā preču zīme DOUBLE COFFEE ESPRESSO 

CAPPUCCINO BAR, reģistrācijas nr.006017115 reģistrēta uz 21.klases precēm– trauki 

(izņemot izgatavotos no cēlmetāliem vai ar tiem pārklātos), to skaitā no papīra un plastmasas, 

30.klases precēm– kafijas pupiņas, maltā kafija, šķīstošā kafija, kafijas aizstājēji, kakao, 

kafijas un kakao dzērieni šķidrā, pulvera un koncentrāta veidā, garšas piedevas minētajiem 

dzērieniem pulvera un sīrupa veidā, 43.klases pakalpojumiem– apgāde ar uzturu, restorānu, 

kafejnīcu un kafetēriju pakalpojumi. Prasītājs norāda, ka minētajām preču zīmēm piemīt laba 

reputācija un tās ir plaši pazīstamas Latvijā. 2002.gadā Latvijā tika atvērti pirmie restorāni ar 

preču zīmēm DOUBLE COFFEE un saņēma konkursa “Rīgas labākais tirgotājs 2002” balvu 

par estētisku restorāna noformējumu, apkalpošanas kultūru un kvalitāti. 2004.gadā Latvijas 

konkursā “Baltic Brand 2004” par labāko restorānu un kafejnīcu zīmolu atzīst zīmols 

DOUBLE COFFEE. 2005.gadā restorānu un krogu ceļveža aptaujā “Kurš uzsauks?” 

DOUBLE COFFEE restorāns tika atzīst par 6.iecienītāko restorānu Rīgā starp dažādu veidu 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pašlaik Latvijā ir 14 DOUBLE COFFEE restorāni. 

Prasītājs piedāvā kafiju un kakao produktus līdz nešanai, kā arī sniedz apgādes ar uzturu, 

restorānu, kafejnīcu un kafetēriju pakalpojumus vairākās kafejnīcās Latvijā. Prasītājam ir 

izveidojies pastāvīgs klientu loks. Latvijā nav komersantu, kas sniedz identiskus 

pakalpojumus, līdz ar to prasītājs atzīstams par unikālu kafijas un kakao preču izplatītāju un 

pakalpojumu sniedzēju, ko nodrošina DOUBLE COFFEE franšīze. Prasītājs ir veicis virkni 

preču zīmju DOUBLE COFFEE popularizēšanas aktivitātes Latvijā. Preču zīmes, kas ietver 

vārdisko apzīmējumu DOUBLE COFFEE, ir reģistrētas ne tikai Latvijā, bet arī attiecībā uz 

visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un kombinētā preču zīme DOUBLE COFFEE 

ESPPRESSO CAPPUCCINO BAR ir reģistrēta arī starptautiski ar reģistrācijas nr.796535. 

Preču zīmes DOUBLE COFFEE ir Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes ar labu reputāciju un 

nozīmīgu ekonomisko vērtību attiecībā uz minētajām 30.klases precēm un 43.klases 

pakalpojumiem. 

Prasība pamatota ar to, ka atbildētājs pārkāpj prasītāja preču zīmes tiesības, proti, izmanto 

IL Property LLP reģistrētās preču zīmes ar vārdisko apzīmējumu DOUBLE COFFEE, kā arī 
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kombinēto preču zīmi DOUBLE COFFEE ESPRESSO CAPPUCCINO BAR savu telpu 

iznomāšanas pakalpojumu sniegšanas reklāmās interneta vietnēs www.kivi.lv, www.ss.lv, 

www.latio.lv unwww.rentinriga.lv. Reklāmās izmantoti fotografēti attēli no prasītāja 

kafejnīcas ēkas fasādes un telpām, kas atradās Tērbatas ielā 2, Rīgā. Šajās fotogrāfijās ir 

redzamas DOUBLE COFFEE preču zīmes, kas ir identiskas vai sajaucami līdzīgas IL 

Property LLP reģistrētajām preču zīmēm. Atbildētājs kā reklāmas devējs ir atbildīgs par 

reklāmas saturu, taču atbildētājs nav saņēmis IL Property LLP atļauju izmantot minētās preču 

zīmes iznomāšanas pakalpojumu reklāmā. Atbildētāja reklāma rada nepatiesu iespaidu 

patērētājiem, ka IL Property LLP un atbildētājs ir ekonomiski savstarpēji saistīti uzņēmumi 

un, ka atbildētājs iznomā kafejnīcas telpas ar nosaukumu DOUBLE COFFEE jebkuram 

uzņēmumam. Tādejādi atbildētājs maldina gan ikdienas patērētājus, gan potenciālos 

iznomājamo telpu nomniekus par iespēju iznomāt DOUBLE COFFEE franšīzi. Kā arī rada 

iespaidu, ka preču zīmju īpašnieks Latvijā nav veiksmīgi veicis savu komercdarbību. 

Atbildētāja veiktās darbības nodara kaitējumu arī preču zīmju DOUBLE COFFEE 

atšķirtspējai, jo tiek radīts iespaids, ka kafejnīcas pakalpojumus ar preču zīmēm DOUBLE 

COFFEE var sniegt jebkura persona, kura nomās telpas no atbildētāja. Atbildētājs apzināti 

izmantojis preču zīmes DOUBLE COFFEE, lai pievērstu uzmanību savu telpu iznomāšanas 

reklāmām nolūkā gūt komerciālu labumu un negodīgas priekšrocības savai telpu iznomāšanas 

reklāmai. Kaut arī atbildētājs nav IL Property LLP vai prasītāja konkurents, atbildētājs ir 

izmantojis preču zīmes DOUBLE COFFEE savā telpu iznomāšanas reklāmā tādā veidā, kas 

rada priekšstatu par saistību starp atbildētāju, atbildētāja telpu iznomāšanas pakalpojumiem un 

preču zīmēm DOUBLE COFFEE un ar šīm preču zīmēm marķētajām 30.klases precēm un 

43.klases pakalpojumiem, dod atbildētājam iespēju negodīgi izmantot DOUBLECOFFEE 

preču zīmju atšķirtspēju, reputāciju, un nodara tām kaitējumu. 

Prasība celta par pārkāpuma novēršanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.  

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa spriedumā 2017.gada 5.jūnijā atzina, ka 

prasītāja preču zīmes kļuvušas plaši pazīstamas Latvijā. Tai pašā laikā preces un pakalpojumi, 

uz kuriem reģistrētas un lietotas prasītājam piederošās preču zīmes, atšķiras no precēm un 

pakalpojumiem, ko piedāvā atbildētāja. Tāpēc prasība noraidāma. Spriedums stājies spēkā. 

Jāpiezīmē, ka plaši pazīstamas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt šīs zīmes 

lietošanu arī attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas atšķiras no precēm vai 

pakalpojumiem, uz kuriem reģistrēta un tiek lietotas plaši pazīstamas preču zīmes. Tomēr 

tiesa noraidījusi prasību, ņemot vērā, ka atšķiras patērētāju loks, kam tiek piedāvātas preces 

un pakalpojumi. No sprieduma nav redzams, ka tiesa būtu analizējusi, vai pretstatītajā zīmē 

ietvertā apzīmējuma lietošanu patērētāji nevarētu uztvert kā norādi uz saistību starp šīm 

precēm vai pakalpojumiem un plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieku un vai šāda lietošana 

nevarētu kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm. 

[8] Civillietā s Nr. C04169713 AS „Laima” 2013.gada 20.oktobrī cēlusi Rīgas 

apgabaltiesā prasību pret Krievijas uzņēmumu – atklātu akciju sabiedrību „ROT FRONT”. 

Prasība papildināta 2014.gada 9.septembrī. Prasītāja lūdz: atzīt par spēkā neesošu preču zīmes 

„???????????” (fig.)28, starptautiskās reģistrācijas Nr.963517, teritoriālo attiecinājumu uz 

 
28 Zīme sastāv no Helvetica šriftā kirilicā izpildīta uzraksta “TEATRAĻNAJA”, kas tulkojumā nozīmē “teātra”. 
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Latviju no zīmes reģistrācijas dienas attiecībā uz visām precēm, uz ko šī zīme ir reģistrēta; 

uzlikt par pienākumu atbildētājam pārtraukt un aizliegt prettiesiski komercdarbībā izmantot 

preču zīmi „???????????” (fig.), reģ.Nr.963517, kā arī zīmes, kas ir identiskas vai sajaucami 

līdzīgas prasītājas nereģistrētajai, bet agrāk lietotajai preču zīmei „TEĀTRA” kā arī šīs zīmes 

sajaucamu imitāciju, atveidojumu, transliterāciju vai tulkojumu bez prasītājas atļaujas 

attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem, it īpaši, konfektēm; 

Uz atbildētāja vārda 2008.gada 10.aprīlī starptautiski reģistrēta figuratīvā preču zīme 

„???????????” (fig.) (reģistrācijas Nr. WO 963 517) attiecībā uz precēm 30.klasē – kafija, 

tēja, kakao, cukurs, rīsi, tapioka, sāgo, kafijas aizstājēji; milti un labības produkti; maizes un 

konditorejas izstrādājumi; saldējums; medus; melases sīrups; raugs, cepamais pulveris; sāls; 

sinepes; etiķis, garšvielu mērces; garšvielas; pārtikas ledus. Apstrīdētās preču zīmes 

reģistrācija teritoriāli attiecināta uz Latviju  

Prasītājai pieder Latvijas Republikas Patentu valdē pieteikta preču zīme „TEĀTRA” 

(fig.), kura reģistrēta ar reģistrācijas Nr. M 63 84529 attiecībā uz 30.klases precēm– 

konditorejas izstrādājumi; konfektes; šokolāde un šokolādes izstrādājumi. Prasītājai pieder 

nereģistrēta, bet ilgstoši lietota vārdiska preču zīme „TEĀTRA” un šo apzīmējumu prasītāja 

kā nereģistrētu preču zīmi saistībā ar konditorejas izstrādājumiem– konfektēm, lietojusi 

Latvijā jau vismaz kopš 1952.gada un tā kļuvusi pazīstama Latvijas patērētāju vidū tieši 

saistībā ar prasītājas ražotajiem konditorejas izstrādājumiem.  

Prasība pamatota ar šādiem pierādījumiem. Latvijā prasītāja 2005.gadā realizēja 39963 

kg karameles ar nosaukumu „TEĀTRA”, 2006.gadā – 16013 kg, 2007.gadā – 34455 kg, 

2008.gadā – 31619 kg, 2009.gadā – 23834 kg, 2010.gadā – 23441 kg, 2011.gadā – 20534 kg. 

Karameles „TEĀTRA” pieejamas pārdošanā visā Latvijā, piemēram, aktīvo klientu skaits 

2005.gadā bija 963, 2006.gadā – 1032, 2007.gadā – 3411, 2008.gadā – 3891, 2009.gadā – 

3667. Prasītāja eksportē karameles „TEĀTRA” uz Lietuvu, Īriju, Grieķiju, Krieviju, 

Bulgāriju. Kopijas no prasītājas ražotās produkcijas sortimenta katalogiem liecina, ka 

karameles ar nosaukumu „TEĀTRA” tiek reklamētas tirdzniecībā jau no 1999.gada. 

2012.gada 16.februārī SIA „TNS Latvia” veica patērētāju aptauju „Pētījums par saldumu 

kategorijas preču zīmju līdzību” un noteica vārdiskās preču zīmes „TEĀTRA” atpazīstamība 

Latvijas patērētāju vidū un konfekšu „TEĀTRA” (vizuālā) iepakojuma atpazīstamību. 

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, trešdaļa (31%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju no 18 

– 55 gadiem, redzot konfekšu nosaukumu „TEĀTRA” kā to ražotāju nosaukuši prasītāju. 

Absolūts vairākums (85%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju no 18 – 55 gadiem, 

ieraugot konfekšu „TEĀTRA” iepakojuma attēlu (iepakojumu), kā ražotāju norādījuši 

prasītāju. Pētījuma rezultāti parāda, ka prasītājas produkcijai jau ilgi esot tirgū, patērētāji 

apzīmējumu „TEĀTRA” attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem–konfektēm, saista tieši ar 

prasītāju. 

Atbildētāja neatzina Prasītājas iesniegtos pierādījumus par pietiekamiem. Norādīja, ka 

apgalvojumu par zīmes izmantošanu Latvijā prasītāja pamato ar AS „Laima” 2012.gada 

20.februāra izziņu Nr.1.4 – 2/5, kurā norādīts, ka karameles „TEĀTRA” unificēta receptūra 

izveidota vismaz no 1952.gada (iespējams no 1939.g). Šis apgalvojums ir pašas ieinteresētās 

 
29 Pieteikuma datums: 20.12.2010. 
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personas apgalvojums, kas nav apstiprināts ar objektīvu pierādījumu. Turklāt, no minētā 

apgalvojuma izriet tikai, ka karameles „TEĀTRA” unificēta receptūra izveidota vismaz no 

1952.gada, tomēr nav norādīts, kas un kur izveidojis receptūru, kā arī nav norādīts, ka 

prasītāja – AS „Laima” jeb valsts ražošanas – tirdzniecības firma „Laima”, kas nodibināta un 

reģistrēta tikai 1991.gada 30.augustā, sāka lietot preču zīmi „TEĀTRA” no 1952.gada. 

Prasības pieteikumā deklaratīvi norādīts, ka karameles ar nosaukumu „TEĀTRA” reklamētas 

tirdzniecībā Latvijā no 1999.gada. Tā pierādīšanai prasītāja iesniedz kopiju no prasītājas 

produkcijas sortimenta kataloga, kas tāpat kā prasītājas parakstītā izziņa nevar kalpot kā 

lietošanas pierādījums, jo nāk no pašas prasītājas un nav apstiprināti ar tādiem tiešiem 

pierādījumiem, kā preču pavadzīmes, veikalu un izplatītāju deklarācijas, reklāmas materiāli, 

kurus publiskoja neatkarīgas trešās personas, piemēram, avīzes, žurnāli, veikalu tīkla avīzes 

u.c. Patiesībā konfekšu „???????????”receptūru un pašu preču zīmi 1950.gadā izveidoja un 

sāka lietot fabrika „ROT FRONT”, kuras tiesību pārņēmējs ir atbildētājs. Arī no prasītājas 

iesniegtajiem dokumentiem redzams, ka starptautiskās preču zīmes „???????????” 

(reģ.Nr.963517) bāzes reģistrācija ir Krievijas preču zīmes reģistrācija Nr.126793, kuras 

pieteikuma datums ir 1993.gada 30.septembris, reģistrācijas datums 1995.gada 31.maijs, kas 

ir krietni agrāk kā prasītājas norādītais preču zīmes „TEĀTRA” lietošanas uzsākšanas datums 

– 1999.gads vai pat 2006.gads. 

TNS Latvija socioloģiskais pētījums veikts 2012.gadā un tas neilustrē situāciju 

2008.gada 10.aprīlī, kad apstrīdētā preču zīme reģistrēta attiecībā uz Latviju. Tādēļ pētījuma 

rezultāti nevar tikt ņemti vērā šajā lietā. Turklāt, pētījuma rezultāti nav uzskatāmi par 

objektīviem un netendencioziem, jo pirms jautājuma „Kurš saldumu ražotājs, Jūsuprāt, ražo 

šīs konfektes?”’ uzdošanas, respondentiem demonstrēts konfektes „TEĀTRA” iepakojuma 

attēls, kura centrā ir norādīts AS „Laima” logo, tādējādi tieši norādot atbildi uz uzdoto 

jautājumu.  

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija, izskatot lietu kā pirmās instances tiesa, 

2015.gada 2.martā atzina par pamatotu prasītājas argumentu, ka tai pieder godprātīgi un 

ilgstoši, vēl pirms atbildētājam piederošās starptautiskās preču zīmes un tās attiecinājuma uz 

Latviju reģistrēšanas, lietota nereģistrēta vārdiska preču zīme „TEĀTRA”, kuru prasītāja kā 

nereģistrētu preču zīmi saistībā ar konditorejas izstrādājumiem– konfektēm, lietojusi Latvijā. 

Tiesas ieskatā tādu lietošanu, kas ir bijusi pietiekami ilga un tādā apjomā, ka radījusi 

prasītājas nereģistrētās vārdiskās preču zīmes „TEĀTRA” atšķirtspēju, kā arī radījusi pamatu 

uzskatam, ka atbildētāja reģistrētās preču zīmes (saskaņā ar attiecinājumu) lietošana Latvijā 

varētu maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi apstiprina tālāk norādītie pierādījumi 

savstarpējā kopsakarā. Tas, ka šo pierādījumu klāstā ietilpst arī pašas prasītājas sastādīti 

dokumenti, uz kuriem paskaidrojumos norādījis atbildētājs, nerada pamatu tiesai tos neatzīt 

par pierādījumiem. 

Tai pašā laikā tiesas ieskatā no prasītājas iesniegtajiem preču katalogiem nav 

konstatējams tāds reklāmas apjoms, kas varētu liecināt par plašo pazīstamību. Tiesa atzīst par 

pamatotiem atbildētāja iebildumus, kas izteikti 2012.gada 16.februāra pētījumam, jo anketā 

iekļautais prasītājas ražotās konfektes attēls ir uzvedinošs un pētījums neattiecas uz laiku 

pirms apstrīdētā attiecinājuma reģistrēšanas. Cita objektīva aptauja, kas būtu veikta starp 

patērētājiem, preču izplatīšanā iesaistītām personām vai attiecīgā biznesa pārstāvjiem nav 
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iesniegta. Tāpēc tiesas ieskatā nav pamata secinājumam par prasītājas nereģistrētās preču 

zīmes „TEĀTRA” plašo pazīstamību. Vērtējot atbildētāja reģistrācijā ietvertās preces, tiesa 

atzīst, ka tās ne visas ir līdzīgas prasītājas precēm, kuru apzīmēšanai tikusi lietota nereģistrētā 

vārdiskā preču zīme „TEĀTRA”. Prasītāja nereģistrēto preču zīmi izmantojusi konfektēm, 

kas to plašākajā nozīmē ir konditorejas izstrādājumi. Konditorejas izstrādājumi ir miltu un 

cukurotie izstrādājumi ar lielu ogļhidrātu daudzumu, patīkamu garšu un augstu enerģētisko 

vērtību. Atkarībā no izejvielu veida un gatavošanas tehnoloģijas izšķir cukurotos un miltu 

konditorejas izstrādājumus. Cukurotie konditorejas izstrādājumi ir konfektes, dražejas, īrisi, 

halva, marcipāns, šokolāde, augļu un ogu izstrādājumi (ievārījumi, marmelādes, sukādes, 

pastilas). Miltu konditorejas izstrādājumi ir cepumi, kēksi, kūkas, tortes, vafeles u.c. Ievērojot 

minēto skaidrojumu, tiesa atzīst, ka konfektes, šokolāde un šokolādes izstrādājumi ietilpst 

konditorejas izstrādājumos un līdz ar to ir pamats secināt, ka šīs preces ir līdzīgas. Taču tiesai 

nav pamata uzskatīt, ka konditorejas izstrādājumi būtu līdzīgi citām 30.klasē ietilpstošajām 

precēm, kurām reģistrēta atbildētāja preču zīme, tas ir, kafija, tēja, kakao, cukurs, rīsi, tapioka, 

sāgo, kafijas aizstājēji; milti un labības produkti; maizes izstrādājumi; saldējums; medus; 

melases sīrups; raugs, cepamais pulveris; sāls; sinepes; etiķis, garšvielu mērces; garšvielas; 

pārtikas ledus. Tā kā nav konstatēta pietiekama šo citu preču līdzība konditorejas 

izstrādājumiem, tiesa atzīst, ka nepastāv pamats atbildētājas preču zīmes reģistrācijas 

attiecinājuma atzīšanai par spēkā neesošu daļā, kas attiecas uz iepriekš norādītajām pārējām 

precēm, kas nav konditorejas izstrādājumi.  

 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija spriedumā atzina, ka ir pamats uzskatam, ka 

atbildētājs starptautiskās preču zīmes attiecinājumu uz Latviju ir reģistrējis ar acīmredzami 

negodprātīgu nolūku. Šis tiesas secinājums pamatots ar to, ka atbildētāja iesniegtie 

pierādījumi par viņam piederošās zīmes ilgstošo lietojumu, kas attiecas uz Krievijas teritoriju, 

kā arī uz laiku, kad pastāvēja PSRS, neattiecas uz Latvijas teritoriju, nepierāda, ka atbildētājs 

(vai persona, kuras tiesības pārņēmis atbildētājs) būtu Latvijas teritorijā godprātīgi ieguvis 

tādas intelektuālā īpašuma tiesības, kas būtu prioritāras attiecībā uz prasītājas nereģistrētās 

preču zīmes tiesībām un tāpēc nevar radīt pamatu secinājumam, ka atbildētāja starptautiskās 

preču zīmes attiecinājums ir reģistrēts godprātīgi.  

Spriedums stājies spēkā. 

Daži tiesas norādītie spriedumu pamatojošie argumenti vērtējami kritiski. Lai attiecinātu 

starptautiski, t.i., pēc Madrides sistēma reģistrētu preču zīmi uz noteiktu teritoriju, nav 

nepieciešams pierādīt šīs zīmes iepriekšēju lietojumu šajā teritorijā; savukārt, tiesas 

konstatētais fakts, ka prasītājas ilgstoši lietotā zīme Latvijā ieguvusi atpazīstamību, pats par 

sevi nerada tiesības aizliegt starptautiski reģistrētas identiskas zīmes attiecināšanu uz Latviju, 

ja vien nereģistrētā zīme nav atzīta par plaši pazīstamu. Ja prasītāja nebija pierādījusi, ka tai 

pieder plaši pazīstama, kaut arī nereģistrēta zīme pirms apstrīdētās zīmes attiecināšanas uz 

Latviju 10.04.2008., tad nepastāvēja agrākas preču zīmes tiesības uz sajaucami līdzīgu zīmi 

brīdī, kad atbildētā veica starptautiski reģistrētas identiskas zīmes attiecināšanu uz Latviju. 

Tiesas secinājums, ka zīme attiecināta uz Latviju ar apzināti negodprātīgu nolūku, nav 

pamatots ar lietā konstatētajiem apstākļiem. Prasītājas argumentam, ka tai pieder Patentu 

valdē pieteikta zīme Nr. M63845, nav nozīmes, jo šīs zīmes pieteikuma datums – 10.04.2010. 
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– ir vēlāks nekā atbildētāja starptautiski reģistrētās zīmes attiecināšanai uz Latviju. Tiesas 

secinājums, ka zīme attiecināta uz Latviju ar apzināti negodprātīgu nolūku, nav pamatots ar 

lietā konstatētajiem apstākļiem. 

 

[9] Civillietā Nr.C04292106 firma „Société des Produits Nestlé S.A.” 2006.gada 2.maijā 

Rīgas apgabaltiesā cēla prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Merrild Baltic” 

(iepriekšējais nosaukums - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sara Lee Baltic”). Prasība 

vairākkārt grozīta, tās pēdējā redakcijā ietverti šādi prasījumi: pārtraukt un aizliegt prasītājai 

piederošās Eiropas Kopienas telpiskās preču zīmes Nr.002801702, starptautiski reģistrētās 

grafiskās preču zīmes Nr. IR 793933 un telpiskās preču zīmes Nr. IR 796607 prettiesisku 

izmantošanu; aizliegt atbildētājai izmantot preču marķēšanai, kā arī aizliegt izgatavot, pārdot, 

piedāvāt ražošanai, reklamēt, eksportēt preces, kā arī veikt jebkādas citas darbības ar 

apzīmējumiem, kas ir maldinoši līdzīgi prasītājai piederošajai telpiskajai preču zīmei; par 

atbildētājas līdzekļiem iznīcināt pārkāpuma preces - loterijai „Atver acis siltiem skatieniem!” 

pasūtītās krūzes; piedzīt no atbildētājas kompensāciju LVL 26 716,44 par prasītājas preču 

zīmes nelikumīgu izmantošanu kā maksājumu summu, kuru prasītāja varētu saņemt par preču 

zīmes izmantošanas tiesību nodošanu atbildētājai, t.i., 6% no kafijas „Merrild Medium 

Roasted” un „Merrild In - Cup” apgrozījuma laikā no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 

2.jūnijam; piedzīt no atbildētājas tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā lietas vešanas izdevumus 

un pārstāvja honorāru. Prasībā norādīti šādi argumenti: kopš 1996.gada prasītāja Latvijā aktīvi 

piedāvā un reklamē savus produktus, tostarp arī „Nescafe Classic”. Reklāmas kampaņās tiek 

izmantots apzīmējums „Sarkanā krūze”. „Nescafe Classic” kopā ar „Sarkano krūzi” tiek 

izmantota Šveices augstākās kvalitātes pārtikas - Swiss Quality Foods „ Šķīstošās kafijas 

granulas” iepakojumam, un šis produkts tiek tirgots visā pasaulē, arī Latvijā. Pateicoties 

prasītājas ieguldījumam produkta reklamēšanā, tirdzniecībā un pārdošanā, gan preču zīme, 

gan preces iepakojums ir plaši pazīstami un zināmi patērētājiem visā pasaulē. Prasītāja 

2006.gada 6.februārī Latvijā uzsāka plašu reklāmas kampaņu ar saukli: Saņem „Nescafe” 

sarkano krūzi, nopērkot 500 g „Nescafe Classic”. Arī Latvijas televīzijas kanālos bija redzama 

reklāma: „Nescafe Classic - lieliska garša, lieliskas krūzītes!” Pēc mēneša - 2006.gada 6.martā 

- arī atbildētāja uzsāka līdzīgu reklāmas kampaņu „Atver acis siltiem skatieniem!”, reklamējot 

R&G kafiju Latvijā. Reklāmā norādīts: „Pērciet Merrild, nosūtiet SMS un saņemiet vienu 

sarkano krūziar jautriem zīmējumiem”. Atbildētāja izmantoja sarkano krūzīti kā balvu un savā 

reklāmas kampaņā veica darbības, kas bija gandrīz identiskas prasītājas jau iepriekš uzsāktajai 

reklāmas kampaņai, turklāt atbildētājas izmantotā sarkanā krūze gan pēc sava kopējā iespaida, 

gan formas un krāsas ir sajaucami līdzīga ar firmas „Société des Produits Nestlé S.A.” 

piederošo preču zīmi Nr.002801702, bet reklāmas akcijas veids saskan ar prasītājas reklāmas 

akciju. Atbildētāja apzināti savā reklāmas kampaņā sarkano krūzi veidojusi tā, lai radītu 

patērētāja apziņā iespaidu, ka tā ir Latvijā plaši pazīstamā un firmas „Société des Produits 

Nestlé S.A.” reklāmas kampaņās jau ilgstoši izmantotā „Nescafe Classic” „Sarkanā krūze”, un 

šāda atbildētājas rīcība liecina par negodprātīgu nolūku. Uz atbildētājas piedāvātajām 

krūzītēm bija arī zīmējumi, taču dominējošais elements bija pati sarkanā krūze. 
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Prasītāja 2006.gada 7.martā nosūtīja atbildētājai brīdinājuma vēstuli, lūdzot pārtraukt 

reklāmas kampaņu ar sarkano krūzi, kā arī darīja zināmu par prasības celšanu tiesā. Tomēr 

atbildētāja reklāmas kampaņu ar sarkano krūzi nepārtrauca. Apzināti veidojot identisku 

reklāmas akciju, atbildētāja īstenoja negodīgu konkurenci, jo ne tikai izmantoja prasītājai plaši 

pazīstamās telpiskās preču zīmes popularitāti un iegūto patērētāju uzticību, bet arī atdarināja 

prasītājas mārketinga pasākumus. Prasītājai piederošā telpiskā preču zīme bija reģistrēta un 

plaši pazīstama. Līdz ar to atbildētājai par to bija jābūt zināmam, jo īpaši tādēļ, ka atbildētāja 

darbojas kafijas izplatīšanas tirgū. Fakts, ka atbildētāja arī pēc brīdinājuma saņemšanas nav 

pārtraukusi sajaucami līdzīga apzīmējuma izmantošanu, pastiprina viņas vainas pakāpi šajā 

nodarījumā. Nelikumīgi izmantotās preču zīmes prasītāja vienmēr izmantoja kopā ar plaši 

pazīstamo vārdisko preču zīmi „Nescafe”, bet sarkanā krūze patērētājiem asociējas tieši ar šo 

preču zīmi un prasītāju - kafijas ražotāju firmu „Société des Produits Nestlé S.A.” „Sarkanā 

krūze” ir viens no ievērojamākajiem prasītājas preču pārdošanas simboliem aiz vārdiskās 

preču zīmes „Nescafe” attiecībā uz kafiju, tā atrodas gandrīz uz visiem prasītājas preču 

iepakojumiem, kas tiek pārdoti visā pasaulē. Savukārt preču zīme „Nescafe” ir plaši 

pazīstama un uzskatāma par piecpadsmito vērtīgāko un populārāko preču zīmi, bet sektorā - 

bezalkoholiskie dzērieni - ieņem otro vietu pasaulē. Vārdiskā plaši pazīstamā preču zīme 

„Nescafe” radījusi augstu patērētāju uzticību šai zīmei. Atbildētāja ir nelikumīgi izmantojusi 

sajaucami līdzīgu sarkanu krūzi un imitējusi sajaucami līdzīgu reklāmas kampaņu savas 

preces - kafijas popularizēšanai un preču noieta veicināšanai, kas palielina patērētāju 

maldināšanas iespēju par preces izcelsmi. Līdz ar to ir nodarīts kaitējums preču zīmei 

„Sarkanā krūze”. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 28.maija spriedumu 

prasītājas prasība apmierināta un nospriests aizliegt atbildētājai izmantot „Société des 

Produits Nestlé S.A.” piederošo Eiropas Kopienas grafisko preču zīmi Nr.002801702 

„Sarkanā krūze”, grafisko preču zīmi IR 793933, telpisko preču zīmi IR 796607; piedzīt no 

atbildētājas par labu prasītājai kompensāciju LVL 26 716,44, valsts nodevu LVL 120,00 un 

izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu LVL 1 335,80, kopā LVL 28 172,24; uzlikt par 

pienākumu atbildētājai viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas iznīcināt 

loterijai „Atver acis siltiem skatieniem” pasūtītās krūzītes; piedzīt no atbildētājas valsts labā 

valsts nodevu LVL 457,16. 

Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 28.maija spriedumu 

apelācijas sūdzību iesniedza atbildētāja, pārsūdzot spriedumu pilnā apjomā.  

Izskatot lietu sakarā ar atbildētājas apelācijas sūdzību, Augstākās tiesas Civillietu tiesu 

palāta ar 2009.gada 12.novembra spriedumu prasītājas prasību apmierināja un aizliedza 

atbildētājai izmantot „Société des Produits Nestlé S.A.” piederošo Eiropas Kopienas grafisko 

preču zīmi Nr.002801702 „Sarkanā krūze”, grafisko preču zīmi Nr. IR 793933, telpisko preču 

zīmi Nr.IR 796607; piedzina no atbildētājas par labu prasītājai kompensāciju LVL 26 716,44, 

valsts nodevu LVL 120,00 un izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu LVL 1 335,80, 

kopā LVL 28 172,24; uzlika par pienākumu atbildētājai viena mēneša laikā no sprieduma 

spēkā stāšanās dienas iznīcināt loterijai „Atver acis siltiem skatieniem” pasūtītās krūzītes; 

piedzina no atbildētājas valsts labā tiesas izdevumus LVL 459,12. Izskatot atbildētājas 

kasācijas sūdzību, Augstākās tiesas Senāts ar 2011.gada 20.aprīļa spriedumu Augstākās tiesas 
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Civillietu tiesu palātas 2009.gada 12.novembra spriedumu atcēlis daļā par kompensācijas un 

tiesāšanās izdevumu piedziņu un lietu šajā daļā nodevis jaunai izskatīšanai. Pārējā daļā 

spriedums atstāts negrozīts, un tas stājies likumīgā spēkā. Izskatot lietu no jauna, Augstākās 

tiesas Civillietu tiesu palāta ar 2012.gada 16.oktobra spriedumu noraidīja prasītājas prasību 

pret atbildētāju daļā par LVL 26716,44 kompensācijas piedziņu; no atbildētājas prasītājas labā 

piedzina valsts nodevu LVL 40,00 un izdevumus advokāta palīdzības samaksai LVL 773,08, 

kopā LVL 813,08; no prasītājas atbildētājas labā piedzina valsts nodevu LVL 278,58; no 

prasītājas valsts labā piedzina valsts nodevu LVL 457,16; no atbildētājas un prasītājas valsts 

labā piedzina ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus LVL 1,96 no katras. Par minēto 

spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi prasītāja, lūdzot spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai 

izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu 

departamenta paplašinātā sastāvā 2015.gada 9.decembra spriedumu Augstākās tiesas 

Civillietu tiesu palātas 2012.gada spriedums atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijai kā apelācijas instances tiesai. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2016.gada 7.novembrī, izskatot lietu pēc 

būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pret apelācijas sūdzību tādā apjomā, kā lūgts šajās 

sūdzībās, izskatīja prasību tikai daļā par kompensācijas un tiesāšanās izdevumu piedziņu.  

Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir nodibināts, ka atbildētāja ir pārkāpusi prasītājas 

izņēmuma tiesības uz preču zīmēm.  

Par preču zīmes pārkāpumu, kas turpinājies laika posmā no 2006.gada 6.marta līdz 

2006.gada 2.jūnijam prasītāja lūgusi noteikt un no atbildētājas piedzīt par labu prasītājai 

kompensācijas summu LVL 26 716,44 apmērā, prasījuma pamatošanai norādot, ka licences 

maksa par iepriekš ar preču zīmes īpašnieku saskaņotu un akceptētu preču zīmes izmantošanu 

kafijas nozarē ir 6% no licences ņēmēja gūtajiem ienākumiem, tāpēc no atbildētājas 

piedzenamās kompensācijas apmērs nosakāms 6% no gūtajiem ieņēmumiem reklāmas akcijas 

laikā par realizēto kafiju Merrild. Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 249.pants noteic, ka 

ES institūcijas, lai veiktu savu uzdevumu, pieņem regulas, direktīvas, lēmumus, kā arī sniedz 

atzinumus un ieteikumus. Direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības 

attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas 

un metodes. Direktīvas netieša iedarbība nozīmē, ka valsts tiesai, izšķirot strīdu, nacionālā 

tiesību norma jāinterpretē atbilstoši direktīvas saturam un mērķim, lai katrā konkrētajā 

gadījumā sasniegtu direktīvā noteikto rezultātu. Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā rodamas 

norādes par to, ka gadījumos, kad attiecīgās dalībvalsts tiesību sistēmā direktīva ir transponēta 

novēloti un kad attiecīgiem direktīvas noteikumiem nav tiešas iedarbības, valsts tiesām, sākot 

ar transpozīcijas termiņa beigu datumu, ir pienākums interpretēt valsts tiesības, cik vien 

iespējams, saskaņā ar attiecīgās direktīvas tekstu un mērķi, lai sasniegtu tajā noteikto 

rezultātu, dodot priekšroku tādai valsts tiesību normu interpretācijai, kas visvairāk atbilst šim 

mērķim, lai līdz ar to nonāktu – cik vien iespējams – pie risinājuma, kas saderīgs ar šīs 

direktīvas noteikumiem (EST sprieduma lietā Nr.C-202/04 – Adeneler rezolutīvās daļas 

4.punkts). Analoģiska atziņa ietverta Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 19.janvāra 

spriedumā (lietā Nr.C-55/07 – 24.-25.punkts). Kaut arī direktīva pati par sevi nevar radīt 

pienākumus attiecībā uz privātpersonām un tādēļ uz to nevar atsaukties, vēršoties pret 

privātpersonām, tomēr dalībvalstu pienākums sasniegt direktīvā paredzēto rezultātu, kā arī to 
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pienākums veikt visus vispārīgos vai īpašos pasākumus, kas ir piemēroti šī pienākuma 

izpildes nodrošināšanai, attiecas uz visām dalībvalstu iestādēm, ieskaitot tiesu iestādes – 

atbilstoši to kompetencei. Tādējādi, piemērojot nacionālās tiesības, kuras tiesai ir lūgts 

interpretēt, ir veicama šādā interpretācija, cik iespējams, vadoties no direktīvas satura un 

mērķa, lai sasniegtu tajā noteikto rezultātu. Augstākās tiesas Civillietu departaments 

paplašinātā sastāvā savā 2015.gada 9.decembra spriedumā dotajā civillietā atzinis, ka no lietas 

materiāliem redzams un strīds par to lietā nepastāv, ka: 1) Direktīva 2004/48/EK nacionālajos 

normatīvajos aktos bija jātransponē līdz 2006.gada 29.aprīlim, bet faktiski šis uzdevums 

izpildīts tikai 2007.gada 1.martā; 2) abi šīs lietas dalībnieki ir privātpersonas; 3) intelektuālo 

tiesību pārkāpuma fakts (preču zīmes nelikumīga izmantošana) un šā pārkāpuma izdarīšanas 

laiks no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 20.jūnijam ir nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos 

Civillietu tiesu palātas 2009.gada 12.novembra spriedumu un šajā daļā Senāts ar 2009.gada 

12.novembra spriedumu to atstājis negrozītu. Direktīvas 2004/48/EK preambulas 26.punktā 

noteikts: “Lai nodrošinātu kompensāciju par tāda pārkāpuma radīto kaitējumu, ko pārkāpējs, 

iesaistoties kādā darbībā, ir izdarījis apzināti vai viņam ir bijis pamats apzināties, ka minētā 

darbība radīs šādu pārkāpumu, tiesību īpašniekam izmaksājamo atlīdzību nosaka, ņemot vērā 

visus attiecīgos aspektus, piemēram, tiesību īpašnieka ienākumu zudumu vai pārkāpēja 

negodīgi gūto peļņu un attiecīgā gadījumā tiesību īpašniekam radīto morālo kaitējumu. 

Gadījumos, kad ir grūti noteikt faktiski radītā kaitējuma apjomu, kā alternatīvu atlīdzības 

summas noteikšanai var izmantot tādus elementus kā honorārus vai maksu, ko tiesību 

īpašnieks būtu saņēmis, ja pārkāpējs būtu prasījis atļauju izmantot attiecīgās intelektuālā 

īpašuma tiesības. Šīs direktīvas mērķis nav paredzēt dalībvalstīm saistības noteikt soda 

maksu, bet gan kompensāciju, ko nosaka atbilstīgi objektīvam kritērijam, ņemot vērā tiesību 

īpašniekam radītos zaudējumus, piemēram, izdevumus pārkāpuma un pārkāpēja noteikšanā un 

meklēšanā. “ Puses apelācijas instances tiesas sēdē pauda vienotu viedokli, kā arī no lietas 

materiāliem izriet, ka pārkāpums ir turpinājies no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 

2.jūnijam. 

No lietas materiālos esošajiem rakstveida pierādījumiem, kurus iesniegusi atbildētāja, 

Civillietu tiesas kolēģija konstatēja, ka licences maksa kafijas nozarē dažādās pasaules valstīs 

2006.gadā svārstījusies no 0,2% līdz pat 2%, attiecīgi nepārsniedzot 2% no licences ņēmēja 

gūtajiem ienākumiem. Ņemot vērā prasītājas preču zīmes plašo atpazīstamību, reklāmas 

vērienu un patērētāju loku, Civillietu tiesas kolēģija uzskatīja, ka prasītājai piespriežamā 

kompensācijas apmēra noteikšanai pamatoti un taisnīgi ir piemērot minēto licences maksas 

apmēru, kas ir pamatots ar pierādījumiem lietā, attiecīgi nosakot kompensāciju 2% apmērā no 

licences ņēmēja gūtajiem ienākumiem, proti, 2% no gūtajiem ieņēmumiem reklāmas akcijas 

laikā par realizēto kafiju Merrild. Saskaņā ar Merrild kafijas izplatītāja SIA “Avers Centrs” 

sniegtajiem datiem, kafijas “Merrild Medium Roasted” un “Merrild In-Cup” apgrozījums 

reklāmas laikā (2006.gada 6.marts līdz 2006.gada 2.jūnijs) sastādīja LVL 445 274,00. 

Tādējādi kompensācija nosakāma, aprēķinā ņemot vērā sekojošus kritērijus: 1) laika periods, 

par kuru lūgts noteikt kompensāciju – no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 2.jūnijam (89 

dienas); 2) laika periods, par kuru ir nosakāma kompensācija - no 2006.gada 30.aprīļa līdz 

2006.gada 2.jūnijam (34 dienas); 3) kafijas “Merrild Medium Roasted” un “Merrild In-Cup” 

apgrozījums reklāmas laikā (2006.gada 6.marts līdz 2006.gada 2.jūnijs) LVL 445 274,00. 

LVL 445274 : 89 dienas x 34 dienas = LVL 170104,67; 2% no LVL 170104,67 = LVL 
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3402,09; LVL 3402,09 atbilst EUR 4840,74 (pēc LB kursa 0,702804). Tādējādi prasība par 

kompensācijas piedziņu ir apmierināma daļēji, proti, no atbildētājas prasītājas labā 

piedzenama kompensāciju EUR 4840,74 apmērā.  

Spriedums stājies spēkā. 

[10] Civillietā Nr. C04366712 Nīderlandes uzņēmums Inter IKEA Systems B.V. cēla 

Rīgas apgabaltiesā prasību pret /pers. B/ par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju IKEA 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu, kurā lūgts uzlikt par 

pienākumu atbildētājam pārtraukt piederošo preču zīmju IKEA(CTM 001672922; CTM 

001672997; un WO 926155) un fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu, uzlikt par pienākumu 

atbildētājam dzēst no mājaslapas www.majlietas.lv un www.facebook.com un 

https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos 

tur neievietot, uzlikt par pienākumu atbildētājam atsaukt reklāmas (arī īsos reklāmas 

paziņojumus meklētājā www.google.lv), kuros izmantots vārds IKEA saistībā ar mājas lapu 

www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi IKEA reklāmā, prasītāja intelektuālo 

tiesību pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājas lapas www.majlietas.lv 

uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā, kā arī 

piedzīt no atbildētāja par labu prasītājam kompensāciju par nodarīto morālo (nemateriālo) 

kaitējumu Ls 5000 Ls jeb EUR 7114,40 apmērā kā atbildību par autortiesību pārkāpumu un 

preču zīmju IKEA nelikumīgu izmantošanu.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 25.janvāra spriedumu 

Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. prasība daļēji apmierināta. 

Atbildētājam /pers. B/ uzlikts par pienākumu dzēst no mājaslapas www.majlietas.lv 

preču zīmi IKEA (reģistrācijas Nr. CTM 001672922; Nr. CTM 001672997; un Nr. WO 

926155), kā arī turpmāk to tur neievietot. Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. 

prasība noraidīta daļā par: 1) pienākuma uzlikšanu pārtraukt Nīderlandes uzņēmuma Inter 

IKEA Systems B.V piederošo fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu; 2) pienākuma uzlikšanu 

dzēst no interneta vietnēm www.facebook.com un https://twitter.compreču attēlus un interjera 

dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot; 3) pienākuma uzlikšanu 

atsaukt reklāmas (arī īsos reklāmas paziņojumus meklētāja www.google.lv), kurās izmantots 

vārds IKEA saistībā ar mājaslapu www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi 

IKEA reklāmā; 4)Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. intelektuālo tiesību 

pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājaslapas www.majlietas.lv uzturēšanas un 

administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā; 5) morālā (nemateriālo) 

kaitējumu piedziņu 5000 Ls apmērā. 

Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 25.janvāra spriedumu daļā, 

ar kuru prasība noraidīta, Nīderlandes uzņēmums Inter IKEA Systems B.V. iesniedza 

apelācijas sūdzību, kurā lūdz izskatīt lietu pēc būtības un apmierināt prasību. 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2016.gada 21.aprīlī, izskatot lietu apelācijas 

sūdzības robežās, prasību iepriekš neapmierinātajā daļā apmierināja daļēji. 

Tiesa, tāpat, kā pirmās instances tiesa, atzina, ka prasītājs nav pierādījis savas 

autortiesības uz atbildētāja izmantotajām fotogrāfijām un līdz ar to noraidāma prasība par 

https://twitter.com/
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autortiesību pārkāpumu. Morālo kompensāciju tiesa noteica samazinātā apmērā, piespriežot 

no atbildētāja Ls 1000. 

Spriedums stājies spēkā. 

Tiesa pamatoti noraidījusi prasību daļā par autortiesību pārkāpumu, jo prasītāja nebija 

iesniegusi pierādījumus par to, ka būtu ieguvusi autortiesības uz interneta lapā ievietotajiem 

fotoattēliem no autora – fiziskas personas.  

Par nepamatotu atzīstams apelācijas instances tiesas arguments, uz kura pamata 

noraidīta prasība daļā par Prasītājam piederošās prežu zīmes izmantošanu adresē 

www.majlietas.com. Šī prasījuma noraidīšanu tiesa pamatojusi ar argumentu, ka apstākļi, kas 

saistīti ar mājaslapas www.majlietas.com izmantošanu, nav norādīti prasības pieteikumā kā 

apstākļi, kas veido prasības pamatu. Savukārt Civilprocesa likuma 192.pants paredz tiesas 

pienākumu taisīt spriedumu uz prasībā norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas.  

Prasības aktīvais pamats30 preču zīmes tiesību pārkāpuma lietā ir prasītājam piederošās 

tiesības, kas izriet no viņam piederošajām preču zīmēm (šajā gadījumā - Nīderlandes 

uzņēmumam Inter IKEA Systems B.V. pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz Eiropas 

Savienībā reģistrētām preču zīmēm: „IKEA” (figurāla) CTM 001672922; „IKEA” (vārdiska) 

CTM 001672997, kas abas attiecinātas uz pakalpojumiem35. klasē (Nicas klasifikācija) - 

mazumtirdzniecības veikalu pakalpojumi; kā arī starptautiski reģistrēta preču zīme „IKEA” 

(figurāla) WO 926155 ar attiecinājumu uz Eiropas Savienību šādās preču klasēs 16., 20., 35., 

un 40.,cita starpā arī attiecībā uz mēbelēm un mazumtirdzniecības pakalpojumiem. Prasītājs 

preču zīmi IKEAizmanto kā atslēgas vārdu Internetā, gan atsevišķi, gan vārdu savienojumos - 

ikea mēbele, ikea mēbeles; ikea latvijā; mēbeles no ikea, kā arī reklāmā internetā.  

Prasījuma pasīvais pamats – prasītāja tiesību pārkāpums31 - izpaužas kā preču zīmes 

ties4ību pārkāpums jebkurā tā izpausmē. Prasības pasīvais pamats civillietā Nr. C04366712 ir 

tas, ka atbildētājs pārkāpj prasītajam piederošās intelektuālā īpašuma tiesības, nelikumīgi, bet 

tiesību īpašnieka piekrišanas tās izmantojot. Prasītāja veiktā norāde uz to, ka atbildētājs sava 

mājaslapā www.majlietas.lv piedāvā iegādāties mēbeles, izmantojot preču zīmi IKEA, , 

pretēji tiesas paustajam uzskatam, veido nevis prasījuma robežu, bet gan viena konkrēta 

pārkāpuma aprakstu. Sašaurināti saprotot prasījumu tikai kā lūgumu novērst vienu konkrēto, 

prasības pieteikumā norādīto pārkāpuma izpausmi, tiek pavērtas praktiski neierobežotas 

iespējas turpināt pārkāpt prasītāja preču zīmes tiesības, tās nedaudz modificējot. Prasītāja 

lūgums saprotams nevis kā lūgums novērst tieši konkrēto pārkāpumu, bet gan aizliegt vispār 

pārkāpt prasītājam piederošās preču zīmes tiesības. 

Kas attiecas uz prasības par zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu, Civillietu 

tiesu palātas motīvi ir šādi. 

Prasītājs ir lūdzis piedzīt no atbildētāja atlīdzību Ls 5000 jeb EUR 7114,36 apmērā par 

morālo kaitējumu, kas ar pārkāpumu nodarīts prasītājai un tās preču zīmju reputācijai. 

Vērtējot, vai ar pieļauto pārkāpumu - preču zīmes „IKEA” nelikumīgas izmantošanas faktu 

prasītājam ir nodarīts morālais kaitējums, Civillietu tiesu palāta uzskata par nepieciešamu 

 
30 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933.g., 341.lpp. 
31 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933.g., 341.lpp. 

http://www.majlietas.com/
http://www.majlietas.com/
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norādīt, ka preču zīme „IKEA” ir plaši pazīstama, ar augstu reputāciju, bet šī reputācija tiek 

vājināta patērētāju uztverē, ja zīmi lieto citādi kā to paredzējis zīmes īpašnieks (IKEA mēbeļu 

veikalu ķēde un IKEA pārstāvji darbojas saskaņā ar IKEA koncepciju). Fakts, ka „IKEA” ir 

plaši pazīstama preču zīme ar augstu reputāciju Eiropas Savienībā, nav apstrīdēts no 

atbildētāja puses. Turklāt preču zīmes plašā pazīstamība, augstā reputācija un vērtība pierādīta 

ar interneta izdrukām, no kurām redzams, ka „IKEA” ierindots pasaules labāko zīmolu starpā 

un zīmola aptuvenā cena ir 12 487 000 ASV dolāru. Morālā kaitējuma atlīdzība pēc būtības ir 

nemantiskā kaitējuma atlīdzība, proti, tā atlīdzina kaitējumu prasītāja nemantiskajiem 

labumiem jeb nemantiskajām vērtībām, pie kurām Civillietu tiesu palātas ieskatā pieder arī 

prasītājas norādītais kaitējums reputācijai, vājinot zīmes atšķirtspēju. Civillietu tiesu palāta 

atzīst, ka, ja preču zīmi lieto citādi kāto paredzējis plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieks, 

preču zīmes reputācija tiek vājināta patērētāju uztverē, turklāt tiek vājināta zīmes atšķirtspēja. 

Tādēļ, ja preču zīmes reputācijai tiek nodarīts kaitējums, tad preču zīmes īpašniekam ir 

tiesības uz nemantiskā kaitējuma atlīdzību saskaņā ar likuma „Par preču zīmēmun 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.1 pantu. Likuma „Par preču zīmēmun ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm” 28.1 panta otrā daļa paredz, ka morālā kaitējuma apmērs nosakāms 

saskaņā ar Civillikumu. Savukārt saskaņā ar Civillikuma 1635.panta otro daļu atlīdzības 

apmēru par morālo kaitējumu nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma 

smagumu un sekas. Tādēļ, nosakot atlīdzības par nemantisko kaitējumu apmēru, Civillietu 

tiesu palāta ņem vērā pārkāpuma ilgumu, smagumu, raksturu, sekas un pārkāpēja vainas 

pakāpi. Pieļautais pārkāpums ir acīmredzams. Atbildētājs ir pieļāvis situāciju, kurā cita 

persona ar negodprātīgu nolūku varēja iedzīvoties uz prasītāja preču zīmju labās reputācijas 

un popularitātes tirgū. Civillietu tiesu palātas ieskatā taisnības principa ievērošanu, kā arī 

gandarījuma funkcijas sasniegšanu šajā gadījumā izpildīs atlīdzības apmērs EUR 1000, kas 

gan daļēji apmierinās prasītāju, gan atturēs atbildētāju no līdzīga aizskāruma nodarīšanas 

nākotnē. Novērtējot visus minētos apstākļus, Civillietu tiesu palāta atzīst, ka taisnīga un 

samērīga nemantiskā kaitējuma atlīdzība konkrētajā gadījumā ir nosakāma EUR 1000 apmērā.  

Taču no sprieduma motīvu daļas nav saprotams, kas tieši bijuši tie apstākļi, kuru dēļ 

tiesas noteiktais apmērs apmierinās prasītāju, kaut arī prasībā norādīta lielāka summa. Vēl 

mazāk saprotams, kā piespriestās kompensācijas apmērs varētu ietekmēt līdzīga aizskāruma 

nodarīšanas nākotnē iespējamību, ņemot vērā, ka tiesas spriedumā noteikts aizliegums izdarīt 

šādu pārkāpumu.  
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4. Citas agrākas tiesības kā relatīvais pamats reģistrācijas 

atzīšanai par spēkā neesošu 
 

[11] Civillietā Nr. C30466817 2017.gada 3.aprīlī SIA “Latvijas zemes fonds” cēla tiesā 

prasību pret AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” preču zīmju reģistrācijas atzīšanu par 

spēkā neesošu. Prasības pieteikumā norādīts, ka uz AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

vārda 2015.gada 20.septembrī ir reģistrētas preču zīmes Nr. M 69 060 un M 69 061. Saistībā 

ar preču zīmju Nr. M 69 060 un M 69 061 reģistrāciju tika pārkāptas SIA „Latvijas zemes 

fonds” tiesiskās intereses, kā rezultātā SIA „Latvijas zemes fonds” 2015.gada 26.novembrī 

iesniedza iebildumus Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padomei par šo preču 

zīmju atzīšanu par spēkā neesošām ar to reģistrācijas brīdi. Pamatojoties uz šiem iebildumiem 

Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padome ierosināja iebildumu lietas Nr. 

RIAP/2016/M 69 060-Ie un RIAP/2016/M 69 061-Ie.  

2016.gada 25.novembra Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēdē tika izskatītas 

iebildumu lietas Nr. RIAP/2016/M 69 060-Ie un RIAP/2016/M 69 061-Ie pēc SIA „Latvijas 

zemes fonds” iebildumiem par preču zīmju Nr. M 69 060 un M 69 061 reģistrācijas atzīšanu 

par spēkā neesošu.  

2016.gada 30.decembrī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome pieņēma lēmumu 

iebildumu lietās Nr. RIAP/2016/M 69 060-Ie un RIAP/2016/M 69 061-Ie, saskaņā ar kuru 

noraidīja SIA „Latvijas zemes fonds” iebildumus par preču zīmju Nr. M 69 060 un M 69 061 

reģistrāciju Latvijā.  

SIA “Latvijas zemes fonds” prasības pieteikumā pret AS “Attīstības finanšu institūcija 

Altum” norādīts, ka Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes 2016.gada 30.decembra 

lēmums iebildumu lietās Nr. RIAP/2016/M 69 060- Ie un RIAP/2016/M 69 061-Ie (turpmāk 

tekstā - Lēmums) ir nepamatots un preču zīmju Nr. M 69 060 un M 69 061 reģistrācija Latvijā 

ir atzīstama par spēkā neesošu. 

2017.gada 11.maijā atbildētājs AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” sniedza 

paskaidrojumus un pretprasību par pienākuma uzlikšanu prasītājam pārtraukt un aizliegt lietot 

apzīmējumu komercdarbībā. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar spriedumu 2018.gada 19.februārī atzina 

par nepamatotu gan prasību, gan pretprasību  un tās noraidīja pilnībā.  Spriedums stājies 

spēkā. 

Spriedumā norādīti šādi motīvi. 

Analizējot apzīmējuma apstrīdētajās preču zīmēs ietverto vārdu “Latvijas zemes fonds” 

semantisko nozīmi, tiesa secināja, ka strīdus apzīmējums ir vispārīgs apzīmējums nekustamo 

īpašumu jomā, kam trūkst atšķirtspējas attiecībā uz šīs jomas pakalpojumiem. Taču šāds tiesas 

motīvs varētu būt pamats apstrīdēto preču zīmju atzīšanai par spēkā neesošām, turpretim tiesa 

prasību par atbildētāja reģistrēto preču zīmju dzēšanu noraidīja. 
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[12] Civillietā Nr. C04353812 SIA „Pērle Zobārstniecība” 2012.gada 9.jūlijā cēla 

prasību pret SIA „BIPS” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, lūdza atzīt 

preču zīmes Pērle(fig.) /reģistrācijas numursA/ reģistrāciju par spēkā neesošu. 

Prasības pieteikums pamatots ar šādiem apstākļiem. 

2005.gada 21.martā/pers. G/ pieņēma lēmumu dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Pērle Zobārstniecība”, kuras komercdarbības virziens būtu ar zobārstniecību saistīti 

pakalpojumi. SIA “Pērle Zobārstniecība” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

2005.gada 30.martā. Apstrīdētā preču zīme „Pērle Zobārstniecība” reģistrēta 2009.gada 

20.novembrī. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 22.janvāra spriedumu SIA 

„Pērle Zobārstniecība” prasība pret SIA „BIPS” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par 

spēkā neesošu noraidīta. 

Spriedumā pausts uzskats, ka no likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm” 1.panta 1.punkta, 9.panta trešās daļas 3.punkta izriet, ka firmas reģistrācija 

Komercreģistrā pati par sevi nenozīmē, ka firmas nosaukums lietots komercdarbībā – tas ir, 

reklamējot un piedāvājot konkrētus pakalpojumus (šajā gadījumā zobārstniecības), sniedzot 

šos pakalpojumus un gūstot ar to peļņu, lai klientiem šis firmas nosaukumu asociētos ar 

konkrētu komersantu un viņa sniegtajiem pakalpojumiem šajā komercdarbības nozarē.  

Tiesa konstatēja, ka prasītāja prasībā nav norādījusi nekādus apstākļus laika posmā no 

prasītājas firmas reģistrācijas brīža līdz atbildētājas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma 

iesniegšanas brīdim saistībā ar reālas komercdarbības veikšanu, proti, kad tā uzsākta, kad un 

kādā apmērā veikti reklāmas pasākumi, kāds bijis apgrozījums, klientu skaits u.c.. Prasībā 

prasītāja norādījusi tikai prasītājas firmas reģistrācijas datumu Komercreģistrā. Tiesa atzina, 

ka prasība noraidāma kā nepierādīta un nepamatota, jo prasītāja nav pierādījusi likuma „Par 

preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 9.pantatrešās daļas 3.punktā ietverto 

apstākļu pastāvēšanu. 

Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 22.janvāraspriedumu SIA 

„Pērle Zobārstniecība” iesniedza apelācijas sūdzību, kurā lūdz apmierināt prasību. 

Apelācijas sūdzība, cita starpā, pamatota ar to, ka  pēc prasītājas reģistrācijas 

Komercreģistrā līdz brīdim, kad atbildētāja savu preču zīmi pieteica Patentu valdē, bija 

pagājis pusgads, saskaņā ar vispārējiem ekonomikas principiem ir pamatoti, ja šajā laika 

periodā prasītāja peļņu nav guvusi. Ja tiesa uzskatīja, ka prasītāja par kādu no tiesas ieskatā 

būtiskiem faktiem, uz kuriem pamatoti tās prasījumi, nav iesniegusi pierādījumus, 

pamatojoties uz Civilprocesa likuma 93.pantaceturto daļu tiesas pienākums bija par to paziņot 

prasītājai un noteikt termiņu pierādījumu iesniegšanai.   

LPZ 9. (3) 3)punkts saistīja firmas kā agrākas tiesības iegūšanu nevis ar firmas 

reģistrāciju, bet ar firmas nosaukuma lietošanu. Jāpiezīmē, ka komerclikuma komentāra autori 

tiesību iegūšanu saista, tieši otrādi, nevis ar firmas lietošanu, bet gan tās reģistrāciju, kurai ir 

konstitutīvs raksturs.32 Arī pašreiz spēkā esošais likums iepriekš iegūtās tiesības uz firmu kā 

 
32 Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1-73.panti) Aigars Strupišs, 

Komerclikuma projekta izstrādes vadītājs. Izdevējs “A. SAtrupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 133.lpp. 



Intelektuālā īpašuma tiesību joma (2015-2019; 2016-2020 AT) 

 
 

38 

 

relatīvo pamatu preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu joprojām saista nevis ar firmas 

reģistrāciju, bet gan tās lietošanu (PZL 10.p (1) 3) punkts). 

 

[13] Civillietā Nr. C30602117 izskatīta prasība par tirdzniecībā lietota preču 

apzīmējuma aizliegšanu celta, pamatojoties uz iepriekš iegūtām tiesībām uz ģeogrāfisko 

norādi.  

Otkritoje Akcioņernoje obščestvo “Tuļskaja Konditerskaja fabrika” “Jasnaja Poļana” 

(turpmāk tekstā – prasītājs) 2017.gada 7.septembrī iesniedza tiesā prasību un 2018.gada 

27.aprīlī prasības papildinājumus pret SIA “Kondis” (turpmāk tekstā – atbildētājs) par 

nepatiesas ģeogrāfiskas izcelsmes norādes – Tuļskij pretlikumīgas lietošanas izbeigšanu 

norādot, ka prasītājs ir konditorejas izstrādājumu ražotājs, kas atrodas Tulā, Krievijas 

Federācijā. 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu 2018.gada 13.jūlijā prasība 

apmierināta. Spriedums motivēts ar to, ka atbilstoši Baltkrievijas Republikas un Krievijas 

Federācijas attiecīgu institūciju izsniegtajāmapliecībāmNr.32/1 unNr.0032/1 prasītājs ir 

reģistrējis tiesības izmantot cilmes vietu nosaukumu “Tulas prjaņiks.” Kā izriet no Latvijas 

Republikas Patentu valdes 2012.gada 24.oktobra aizsardzības pagaidu atteikuma prasītājam, 

Patentu Valde ir atzinusi, ka apzīmējums var tikt reģistrēts kā preču zīme ar precizētu preču 

sarakstu, proti, “Prjaņiks no Tulas”, jo apzīmējums norāda preču ģeogrāfisko izcelsmi. No 

Patentu valdes atteikuma gan izriet, ka apzīmējums, kas var tikt reģistrēts kā preču zīme ar 

precizētu preču sarakstu, proti, “Prjaņiks no Tulas”, nevarētu vienlaikus tikt aizsargāts Latvijā 

kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.  
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5. Preču zīme, kas reģistrēta ar negodprātīgu nolūku 
 

[14] Civillietā  C04384713 AS „Laima” 2013.gada 19.augustā cēlusi Rīgas apgabaltiesā 

prasību pret Krievijas Federācijas uzņēmumu „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij 

Oktjabrj””, SIA „Krievijas Saldumi” un SIA „Russian Sweet”, 2015.gada 20.martā prasību 

papildinot un lūdzot tiesu: 

1) atzīt par spēkā neesošu preču zīmes „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (fig.) reģistrāciju 

Nr. M 66 119 no reģistrācijas dienas attiecībā uz visām precēm, uz kurām zīme 

reģistrēta;  

2) atzīt par spēkā neesošu preču zīmes „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (fig.) starptautiskās 

reģistrācijas Nr. 638 113 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju no zīmes vēlākā 

attiecinājuma dienas (2013.gada 27.februāra) attiecībā uz visām precēm, uz kurām šī 

preču zīme reģistrēta;  

3) uzlikt par pienākumu Krievijas Federācijas uzņēmumam „Moskovskaja konditerskaja 

fabrika „Krasnij Oktjabrj”” pārtraukt un aizliegt Latvijas Republikas teritorijā izmantot 

komercdarbībā vārdisku preču zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” vai sajaucamu preču 

zīmes „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (Nr. M 62 623) atveidojumu, imitāciju, tulkojumu vai 

transliterāciju bez prasītājas atļaujas, attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem, to skaitā 

konfektēm, vafelēm, vafeļu tortēm, šokolādi un šokolādes izstrādājumiem; 

4) uzlikt par pienākumu Krievijas Federācijas uzņēmumam „Moskovskaja konditerskaja 

fabrika „Krasnij Oktjabrj”” pārtraukt un aizliegt Latvijas Republikas teritorijā izmantot 

komercdarbībā reģistrētās preču zīmes „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (Nr. M 66 119 un 

Nr. WO 638 113) vai sajaucamu preču zīmes „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (Nr. M 63 834) 

atveidojumu, imitāciju, tulkojumu vai transliterāciju bez prasītājas atļaujas, attiecībā uz 

konditorejas izstrādājumiem, to skaitā konfektēm, vafelēm, vafeļu tortēm, šokolādi un 

šokolādes izstrādājumiem; 

5) uzlikt par pienākumu SIA „Russian Sweet” un SIA „Krievijas Saldumi” pārtraukt un 

aizliegt izmantot komercdarbībā Latvijas Republikas teritorijā preču zīmes „МИШКА 

КОСОЛАПЫЙ” (Nr. M 66 119 un Nr. WO 638 113) vai sajaucamu preču zīmju 

„LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (Nr. M 62 623 un Nr. M 63 834) atveidojumu, imitāciju, 

tulkojumu vai transliterāciju bez prasītājas atļaujas, attiecībā uz konditorejas 

izstrādājumiem, to skaitā konfektēm, vafelēm, vafeļu tortēm, šokolādi un šokolādes 

izstrādājumiem; 

6) uzlikt par pienākumu SIA „Krievijas Saldumi” iznīcināt visu preci, kas marķēta ar preču 

zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ”, viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās 

dienas, ar nosacījumu, ka, ja atbildētājs noteiktā termiņā spriedumu neizpilda, prasītājai 

ir tiesības preču iznīcināšanu veikt uz atbildētājas SIA „Krievijas Saldumi” rēķina; 

7) piedzīt no atbildētājiem prasītājas labā visus tiesāšanās izdevumus.  

Prasība pamatota ar turpmāk norādītajiem apstākļiem. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
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Krievijas Federācijas uzņēmumam „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij 

Oktjabrj”” 1995.gada 20.februārī reģistrētas tiesības uz figuratīvu preču zīmi „МИШКА 

КОСОЛАПЫЙ” („Michka Kossolapy, konfety”) (reģistrācijas Nr. WO 638 113) attiecībā uz 

precēm 30.klasē. 2004.gada 29.oktobrī starptautiskā preču zīme Nr. WO 638 113 attiecināta 

uz Latviju. 

 Krievijas Federācijas uzņēmums „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij 

Oktjabrj”” 2012.gada 26.janvārī pieteica reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē 

grafisku preču zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (reģistrācijas Nr. M 66 119) uz 30.klases 

precēm, neskatoties uz to, ka minētās preču zīmes Nr. WO 638 113 attiecinājums uz Latviju 

ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 8.februāra spriedumu tika atcelts 

no 2012.gada 11.janvāra. 

AS „Laima” pieder 2010.gada 20.septembrī reģistrēta vārdiska preču zīme „LĀCĪTIS 

ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 62 623) attiecībā uz 30.klases precēm – konditorejas 

izstrādājumi, to skaitā konfektes, vafeles, vafeļu tortes, šokolāde un šokolādes izstrādājumi.  

Savukārt 2011.gada 20.septembrī AS „Laima” reģistrēta grafiska preču zīme „LĀCĪTIS 

ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 63 834) attiecībā uz 30.klases precēm.  

Turklāt prasītāja jau ilgstoši lieto komercdarbībā Latvijā un citās valstīs tās ražotās 

produkcijas marķēšanai nereģistrētu preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” un ar šo zīmi 

marķētos iepakojumus – grafiskos iepakojuma dizainus.  

Prasītāja ir atpazīstamākā saldumu ražotāja Baltijā, kas apvieno visas Latvijas saldumu 

rūpniecības vēsturi vairāk nekā 143 gadu garumā. Prasītājas ražotās konfektes „LĀCĪTIS 

ĶEPAINĪTIS” paaudžu paaudzēs ir vienas no iecienītākajām konfektēm. Preču zīme 

„LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” ir plaši pazīstama. 

Atbildētājas preču zīmes „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” ir sajaucami līdzīgas ar prasītājas 

agrāk reģistrētajām un Latvijā ilgstoši (vairāk kā 70 gadus) un plaši lietotajām preču zīmēm 

„LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS”, tās ir uzskatāmas par prasītājas agrāku preču zīmju sajaucamu 

atdarinājumu un tulkojumu krievu valodā.  

Krievijas Federācijas uzņēmums „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij 

Oktjabrj”” pieteicis reģistrācijai Latvijas Republikā savas preču zīmes ar negodprātīgu 

nolūku.  

Savukārt līdzatbildētājas SIA „Krievijas Saldumi” un SIA „Russian Sweets” izplata 

Latvijas Republikā atbildētājas produkciju ar preču zīmi, kura ir sajaucami līdzīga prasītājas 

preču zīmēm. 

Tā kā prasītājas tiesības ir reģistrētas agrāk, tai ir tiesības aizliegt atbildētājiem izmantot 

komercdarbībā jebkuru apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs prasītājas agrāk reģistrētajām 

preču zīmēm. 

No prasības pieteikuma pamatojuma izriet, ka laikā, kad AS „Laima” reģistrēja vārdisko 

preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 62 623), t.i., 2010.gada 

20.septembrī, un grafisko preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 63 834), 

t.i., 2011.gada 20.septembrī, Latvijā spēkā bija starptautiskā preču zīme Nr. WO 638 113, kas 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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attiecināta uz Latviju 2004.gada 29.oktobrī, bet šīs zīmes attiecinājums uz Latviju ar Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 8.februāra spriedumu tika atcelts no 

2012.gada 11.janvāra, t.i., jau pēc tam, kad prasītāja bija reģistrējusi iepriekš minētās zīmes 

(reģistrācijas Nr. M 62 623 un Nr. M 63 834). 

Tādējādi prasītājas tiesības, kas izriet no prasītājas reģistrētajām preču zīmēm 

(reģistrācijas Nr. M 62 623 un Nr. M 63 834), dod pamatu, atsaucoties uz agrākajām tiesībām, 

atzīt par spēkā neesošu preču zīmi, ko Krievijas Federācijas uzņēmums „Moskovskaja 

konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” pieteica reģistrācijai 2012.gada 26.janvārī Latvijas 

Republikas Patentu valdē (grafisku preču zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (reģistrācijas Nr. 

M 66 119)), taču prasītāja reģistrēto preču zīmju “Ahilleja papēdis” ir  apstāklis, ka laikā, kad 

tās pieteiktas reģistrācijai, bija spēkā Krievijas Federācijas uzņēmumam „Moskovskaja 

konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” 1995.gada 20.februārī reģistrētās tiesības uz 

figuratīvu preču zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” („Michka Kossolapy, konfety”) 

(reģistrācijas Nr. WO 638 113) attiecībā uz precēm 30.klasē.  

Svarīgākais, būtībā, vienīgais prasītājas arguments prasības pamatojumam bija apstākļi, 

kas prasības pieteikumā nepretenciozi ievietoti aiz vārda “turklāt”, proti: prasītāja jau ilgstoši 

lieto komercdarbībā Latvijā un citās valstīs tās ražotās produkcijas marķēšanai nereģistrētu 

preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” un ar šo zīmi marķētos iepakojumus – grafiskos 

iepakojuma dizainus. Tātad, ja tiesa, ņemot vērā ilgstoši komercdarbībā lietoto nereģistrēto 

preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS,” šo zīmi atzītu par plaši pazīstamu, tad no šī apstākļa 

izrietētu prasītāja preču zīmju tiesības, kuras ir radušās, pirms Krievijas Federācijas 

uzņēmumam „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” 1995.gada 20.februārī 

reģistrētās tiesības figuratīvu preču zīmi „МИШКА КОСОЛАПЫЙ” („Michka Kossolapy, 

konfety”) (reģistrācijas Nr. WO 638 113) attiecībā uz precēm 30.klasē attiecināta uz Latviju, 

t.i., pirms 2004.gada 29.oktobra.  

Taču šo tiesību pierādīšanai nebūt nebija nepieciešama preču zīmju reģistrēšana, kurām 

nebija prioritātes attiecībā pret atbildētājam piederošās pēc Madrides sistēmas reģistrētās 

zīmes attiecinājumu uz Latviju. Tāpat grūti rast racionālu izskaidrojumu tam, ka Krievijas 

Federācijas uzņēmums „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” 2012.gada 

26.janvārī pieteica reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē grafisku preču zīmi 

„МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (reģistrācijas Nr. M 66 119) uz 30.klases precēm, ņemot vērā, 

ka atbildētāja tai piederošās preču zīmju tiesības Latvijā nebija izmantojusi attiecībā uz tās 

ražotajām un tirgotajām precēm. 

Savukārt, Krievijas Federācijas uzņēmuma „Moskovskaja konditerskaja fabrika 

„Krasnij Oktjabrj”” iesniedza pretprasību,, norādot, ka prasītāja ar negodprātīgu nolūku 

reģistrējusi preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 62 623), t.i., 2010.gada 

20.septembrī, un grafisko preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 63 834), 

t.i., 2011.gada 20.septembrī, laikā, kad Latvijā spēkā bija atbildētājai piederošā starptautiskā 

preču zīme Nr. WO 638 113, kas attiecināta uz Latviju 2004.gada 29.oktobrī. 

 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas instances tiesas 

2016.gada 22.novembra spriedumu SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija” prasība 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://maminpapin.ru/stixi-dlya-deteie/mishka-kosolapiie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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apmierināta, bet Krievijas Federācijas uzņēmuma „Moskovskaja konditerskaja fabrika 

„Krasnij Oktjabrj”” pretprasība noraidīta. 

Par šo spriedumu atbildētājs Krievijas Federācijas uzņēmums „Moskovskaja 

konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” iesniedzis kasācijas sūdzību, pārsūdzot spriedumu 

pilnā apjomā un norādot uz materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu un procesuālo 

tiesību normu pārkāpumiem.  

Kasācijas sūdzībā ne tikai lūgts atcelt apgabaltiesas spriedumu un nodot lietu jaunai 

izskatīšanai apelācijas instances tiesā, bet arī uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus 

prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. 

Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6.panta otrās daļas 

norma ir saturiski balstīta uz Eiropas parlamenta un Padomes Direktīvas (2008.gada 

22.oktobris) 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 

3.panta otrās daļas d) punktu. 

Kasācijas sūdzības iesniedzēja ieskatā ir nepieciešams autoritatīvs šīs normas 

iztulkojums, līdz ar to tā lūdz uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla 

nolēmuma pieņemšanai: 

1)  Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK 3.panta otrās daļas d) 

punkts, saskaņā ar kuru ikviena dalībvalsts var paredzēt, ka preču zīmi reģistrē vai, ja 

tā ir reģistrēta, to pasludina par spēkā neesošu, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedzis 

pieteikumu preču zīmes reģistrācijai negodprātīgi, ir jāinterpretē tādējādi, ka 

pieteikumu par preču zīmes reģistrāciju var atzīt par iesniegtu negodprātīgi, ja preču 

zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka pieteiktā zīme bauda aizsardzību 

ārvalstīs, arī valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts? 

2)  Vai atbildi uz pirmo jautājumu ietekmē apstāklis, ka pieteiktā zīme bauda aizsardzību 

kā reģistrēta preču zīme lielā valstu skaitā, tostarp gandrīz visās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs? 

3)  Vai atbildi uz pirmo jautājumu ietekmē fakts, ka zīme ir atzīta par plaši pazīstamu 

preču zīmi ārvalstīs? 

 

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 14.jūlija rīcības sēdē izlēma, ka 

lūgums uzdot prejudiciālo jautājumu EST noraidāms. Lēmums pamatots ar to, ka EST jau 

sniegusi skaidrojumu par jautājumiem, kurus strīdus puse lūgusi uzdot.  

Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijas ieskatā apelācijas instances tiesa ir pareizi 

iztulkojusi un piemērojusi likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

6.panta otrā daļu, kas noteic, ka preču zīmi nereģistrē, bet, ja tā reģistrēta, šo reģistrāciju 

saskaņā ar šā likuma noteikumiem var atzīt par spēkā neesošu arī tad, ja zīmes reģistrācijas 

pieteikums iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku. 

Tiesnešu kolēģija uzskata, ka minētās normas saturs ir pietiekami skaidrs, ņemot vērā 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, un tādēļ nav nepieciešams uzdot jautājumus Eiropas 

Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Minētā likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6.panta otrās 

daļas norma atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Direktīvas 

2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, (turpmāk – 

Direktīva 2008/95/EK) 3.panta 2.punkta d) apakšpunktam, kurš paredz, ka ikviena dalībvalsts 

var paredzēt, ka preču zīmi nereģistrē vai, ja tā ir reģistrēta, to atzīst par spēkā neesošu, ja 

pieteikuma iesniedzējs iesniedzis pieteikumu preču zīmes reģistrācijai negodprātīgi [in bad 

faith]. 

Tāpat saskaņā ar Padomes 2009.gada 26.februāra Regulas Nr. 207/2009 par Kopienas 

preču zīmi (turpmāk – Regula Nr. 207/2009) 52.panta 1.punkta b) apakšpunktu Kopienas 

preču zīmi atzīst par spēkā neesošu, ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot preču zīmes 

pieteikumu, rīkojās ļaunprātīgi [in bad faith]. 

Lai gan Direktīvas 2008/95/EK, Regulas Nr. 207/2009 un Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumu tulkojumos latviešu valodā bad faith jēdziens tulkots dažādi (negodprātība, 

ļaunprātība, ļaunticība), tomēr būtiski saprast, ka tā ir tulkojuma nepilnība un faktiski ar šiem 

terminiem apzīmēts viens un tas pats jēdziens. 

Eiropas Savienības Tiesa ir skaidrojusi, ka minētais negodprātības jeb ļaunticības (bad 

faith) jēdziens ir autonoms Savienības tiesību jēdziens, kurš tiesību aktos nav definēts, bet 

kuru Eiropas Savienībā ir jāinterpretē vienveidīgi; proti, šo jēdzienu Direktīvas 2008/95/EK 

izpratnē ir jāinterpretē tāpat kā Regulas Nr. 207/2009 izpratnē, jo abiem šiem aktiem ir viens 

mērķis (sk., piemēram, Eiropas Savienības Vispārējās Tiesas 2012.gada 1.februāra 

sprieduma lietā Carrols Corp. – OHIM, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, 44.punktu, Eiropas 

Savienības Tiesas 2013.gada 27.jūnija sprieduma lietā Malaysia Dairy industries Pte. Ltd – 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, 26., 29., 

35.punktu, rezolutīvās daļas 1.punktu). 

Iztulkojot negodprātības jēdzienu Direktīvas 2008/95/EK un Regulas Nr. 207/2009 

izpratnē, Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka pieteikuma iesniedzēja ļaunticības 

pastāvēšana ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus atbilstošos lietas faktus reģistrācijas 

pieteikuma iesniegšanas brīdī, proti, visus faktorus, kuriem ir nozīme izskatāmajā lietā un kuri 

pastāvēja reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī (sk., piemēram, Eiropas Savienības 

Tiesas 2009.gada 11.jūnija sprieduma lietā Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG – 

Franz Hauswirth GmbH, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, 37., 53.punktu, rezolutīvo daļu, 

Eiropas Savienības Vispārējās Tiesas 2012.gada 1.februāra sprieduma lietā Carrols Corp. – 

OHIM, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, 48.punktu, Eiropas Savienības Tiesas 2013.gada 

27.jūnija sprieduma lietā Malaysia Dairy industries Pte. Ltd – Ankenævnet for Patenter og 

Varemærker, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, 36.punktu, rezolutīvās daļas 2.punktu). 

Šādi faktori var būt:  

- apstāklis, ka pieteikuma iesniedzējs zināja vai tam bija jāzina, ka trešā persona vismaz 

vienā dalībvalstī izmanto identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz identisku vai līdzīgu 

preci, kas var izraisīt sajaukšanas iespēju ar apzīmējumu, kura reģistrācija tiek lūgta;  

- pieteikuma iesniedzēja nodoms liegt šai trešajai personai turpināt izmantot šādu 

apzīmējumu; kā arī  

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj/?locale=LV
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- juridiskās aizsardzības apmērs, kāds ir trešās personas apzīmējumam un apzīmējumam, 

kura reģistrācija tiek lūgta (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 11.jūnija sprieduma 

lietā Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG – Franz Hauswirth GmbH, C-529/07, 

ECLI:EU:C:2009:361, 38., 53.punktu, rezolutīvo daļu). 

Ir jāņem vērā arī minētā pieteikuma iesniedzēja nodoms preču zīmes reģistrācijas 

pieteikuma iesniegšanas brīdī, kas ir subjektīvs elements, kurš ir jānosaka, atsaucoties uz 

izskatāmās lietas objektīvajiem apstākļiem (Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 11.jūnija 

sprieduma lietā Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG – Franz Hauswirth GmbH, C-

529/07, ECLI:EU:C:2009:361, 41., 42.punkts). 

Lai konstatētu, vai pieteikuma iesniedzējs ir rīkojies ļaunticīgi, var ņemt vērā to, cik 

plaša reputācija apzīmējumam ir brīdī, kad tiek iesniegts reģistrācijas pieteikums. Šāda 

apmēra reputācija tieši varētu attaisnot pieteikuma iesniedzēja interesi nodrošināt plašāku 

sava apzīmējuma juridisko aizsardzību (Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 11.jūnija 

sprieduma lietā Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG – Franz Hauswirth GmbH, C-

529/07, ECLI:EU:C:2009:361, 51., 52.punkts, Eiropas Savienības Vispārējās Tiesas 

2012.gada 1.februāra sprieduma lietā Carrols Corp. – OHIM, T-291/09, 

ECLI:EU:T:2012:39, 54.punkts). 

Eiropas Savienības Tiesa ir precizējusi, ka lietas Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli 

AG – Franz Hauswirth GmbH 38. un 53.punktā norādītie faktori ir tikai uzskatāmi piemēri 

apstākļiem, kas var tikt ņemti vērā, lai izlemtu par iespējamo preču zīmes reģistrācijas 

pieteikuma iesniedzēju ļaunticību pieteikuma iesniegšanas brīdī. Visaptveroša vērtējuma 

ietvaros, kas tiek veikts saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 52.panta 1.punkta b) apakšpunktu, 

tāpat var tikt ņemtas vērā apstrīdētā apzīmējuma izcelsme un tā izmantošana kopš tā 

radīšanas, kā arī uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts pieteikums reģistrēt šo 

apzīmējumu par Eiropas Savienības preču zīmi, kā arī notikumu hronoloģija saistībā ar 

minēto iesniegšanu (sk. Eiropas Savienības Vispārējās Tiesas 2016.gada 5.oktobra sprieduma 

lietā Foodcare sp. Z o.o. – EUIPO, T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, 26.-28.punktu, Eiropas 

Savienības Vispārējās Tiesas 2012.gada 14.februāra sprieduma lietā Peeters 

Landbouwmachines BV – OHIM, T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, 20., 21.punktu, Eiropas 

Savienības Vispārējās Tiesas 2013.gada 11.jūlija sprieduma lietā SA.PAR. Srl. – OHIM, 

T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, 22., 23., 30.punktu). 

Vēl vairāk, Eiropas Savienības Tiesa attiecībā uz kasācijas sūdzības iesniedzēju 

interesējošiem jautājumiem ir plašāk paskaidrojusi, ka apstāklis, ka pieteikuma iesniedzējs 

zināja vai tam bija jāzina, ka trešā persona jau izmanto identisku vai līdzīgu apzīmējumu 

attiecībā uz identisku vai līdzīgu preci, var tikt ņemts vērā pieteicēja negodprātības 

konstatēšanā. Tomēr ar apstākli, ka pieteikuma iesniedzējs zināja vai tam bija jāzina, ka trešā 

persona izmanto šādu apzīmējumu, pašu par sevi nepietiek, lai varētu konstatēt šāda 

pieteikuma iesniedzēja ļaunticību (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 11.jūnija 

sprieduma lietā Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG – Franz Hauswirth GmbH, C-

529/07, ECLI:EU:C:2009:361, 40.punktu, Eiropas Savienības Tiesas 2013.gada 27.jūnija 

sprieduma lietā Malaysia Dairy industries Pte. Ltd – Ankenævnet for Patenter og 

Varemærker, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, 37.punktu, rezolutīvās daļas 2.punktu). 
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Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija uzskata, ka iepriekšminētajās lietās Eiropas 

Savienības Tiesa jau ir devusi pietiekami plašu Direktīvā 2008/95/EK un Regulā Nr. 

207/2009 ietvertā negodprātības jeb ļaunticības jēdziena interpretāciju, kas ir vienlīdz 

attiecināma uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6.panta otrās 

daļas iztulkošanu un ir pilnīgi pietiekama konkrētās lietas izšķiršanai. 

Eiropas Savienības Tiesa ir skaidri norādījusi, ka, lai pierādītu, ka preču zīmes 

reģistrācijas pieteikums iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku, ir jāņem vērā visi 

reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī pastāvējušie apstākļi. Apstāklis, ka pieteikuma 

iesniedzējs brīdī, kad viņš iesniedza reģistrācijas pieteikumu, zināja vai tam bija jāzina, ka 

trešā persona ārvalstīs izmanto sajaucami līdzīgu preču zīmi, pats par sevi nav pietiekams, lai 

pierādītu, ka pastāv pieteikuma iesniedzēja negodprātīgs nolūks. 

Tātad no minētajiem spriedumiem kopumā izriet, ka ir jāņem vērā visi reģistrācijas 

pieteikuma iesniegšanas brīdī pastāvošie lietas apstākļi un ka nevienam no apstākļiem nav 

iepriekšnoteikta spēka. 

Proti, atbilde uz pirmā jautājuma pirmo daļu Eiropas Savienības Tiesas spriedumos 

ietverta skaidri, proti, ka apstāklis, ka preču zīmes pieteikuma iesniedzējs zināja vai tam bija 

jāzina, ka cita persona ārvalstīs izmanto sajaucami līdzīgu preču zīmi, var būt apstāklis, kas 

var liecināt par pieteicēja negodprātību, taču tas pats par sevi nav pietiekams, lai pierādītu, ka 

pastāv pieteikuma iesniedzēja negodprātīgs nolūks. 

Pārējie atbildētāju interesējošie jautājumi ir pakārtoti pirmajam jautājumam un tikai 

precizē iepriekšminētā jautājuma detaļas. No Eiropas Savienības Tiesas lietotās frāzes 

„vismaz vienā” acīmredzams, ka tās var būt vairākas valstis. Tātad iepriekšminētie spriedumi 

jau ietver atbildi, ka tā ir viena vai vairākas valstis. Turklāt jautājumi par valstu skaitu un par 

aizsardzības apjomu citās valstīs pēc savas būtības ir vērsti uz apstākļu vērtēšanu, nevis 

tiesību normas iztulkošanu. 

Savukārt jautājumam par to, vai ņemamas vērā arī valstis, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalstis, vispār nav nozīmes konkrētās lietas izšķiršanā, jo apgabaltiesa ir konstatējusi 

tādus citus apstākļus, kuru kopums pārliecinoši izslēdz prasītājas negodprātīga nolūka esību. 

No lēmuma secināms, ka, Augstākās tiesas ieskatā, apstāklis, ka preču zīmes pieteikuma 

iesniedzējs zināja vai tam bija jāzina, ka cita persona ārvalstīs izmanto sajaucami līdzīgu 

preču zīmi, var būt apstāklis, kas var liecināt par pieteicēja negodprātību, kas acīmredzami 

izriet no apelācijas instances tiesas konstatētā, ka prasītāja bija reģistrējusi preču zīmes, zinot, 

ka pastāv agrāk reģistrētās, no atbildētāja starptautiski reģistrētās preču zīmes izrietošās 

tiesības, taču  , Augstākās tiesas ieskatā, šis apstāklis pats par sevi nav pietiekams, lai 

pierādītu, ka pastāv pieteikuma iesniedzēja negodprātīgs nolūks. 

Pārējie faktori, kuri jāņem vērā, lai secinātu, vai prasītāja zīmes reģistrējusi ar 

negodprātīgu nolūku, Augstākās tiesas ieskatā ir jāizdara “[V]isaptveroša vērtējuma ietvaros, 

kas tiek veikts saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 52.panta 1.punkta b) apakšpunktu, tāpat var 

tikt ņemtas vērā apstrīdētā apzīmējuma izcelsme un tā izmantošana kopš tā radīšanas, kā arī 
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uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts pieteikums reģistrēt šo apzīmējumu par Eiropas 

Savienības preču zīmi, kā arī notikumu hronoloģija saistībā ar minēto iesniegšanu. 

Taču tieši to, kāda nozīme ir tādiem faktoriem, ka apstrīdētā apzīmējuma izcelsme, kā 

arī, uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts pieteikums reģistrēt šo apzīmējumu, no lēmuma 

nav iespējams izprast. Saprotams vienīgi, ka izšķiroša loma piešķirta strīdus zīmēs izmantotā 

apzīmējuma izmantošanai kopš tā radīšanas. 

 

[15] Civillietā Nr. C04250014 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marine Legal 

Services” Rīgas apgabaltiesā 2014.gada 28.jūlijā cēlusi prasību pret sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “/Nosaukums A/” (turpmāk – atbildētājs) par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par 

spēkā neesošu un nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Prasības pieteikumā norādīts, ka 

prasītājs ir reģistrēts komercreģistrā 2007.gada 20.jūnijā un kopš tā laika veic komercdarbību 

juridisko pakalpojumu tirgū jūras tiesību sektorā, prasītājam pieder Latvijas nacionālās preču 

zīmes MARINE LEGAL SERVICES (fig.), reģistrācija Nr. M 61 739, pieteikta 2009.gada 

19.februārī un reģistrēta 2010.gada 20.janvārī attiecībā uz starptautiskās preču un 

pakalpojumu klasifikācijas 45.klases pakalpojumiem – “juridiskie pakalpojumi”. Savukārt 

atbildētājs ir ierakstīts komercreģistrā 2011.gada 4.augustā, kā darbības veidu norādot 

“juridiskie pakalpojumi”, un kā liecina uzņēmuma tīmekļa vietnē ievietotā informācija, arī 

piedāvā savus pakalpojumus jūras tiesību sfērā. Atbildētājs 2011.gada 6.septembrī ir pieteicis 

LR Patentu valdē preču zīmi /Nosaukums A/ (fig.), kas tika reģistrēta 2012.gada 20.martā ar 

Nr. M 64 600 saistībā ar starptautiskās preču un pakalpojumu klasifikācijas 45.klases 

pakalpojumiem – “juridiskie pakalpojumi”. Prasība tiek celta par atbildētāja preču zīmes 

/Nosaukums A/ (fig.), reģ. Nr. M 64 600, reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Norādīts uz 

to, ka prasītājam piederošā preču zīme ir agrāka preču zīme nekā apstrīdētā atbildētāja preču 

zīme, kā arī abas salīdzināmās preču zīmes reģistrētas saistībā ar identiskiem pakalpojumiem. 

Prasītājs uzskata, ka salīdzināmās preču zīmes ir gan vizuāli, gan fonētiski, gan semantiski 

sajaucami līdzīgas, līdz ar to pastāv iespēja, ka patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā 

savstarpēji saistītas. Uzskata, ka atbildētāja rīcībā ir konstatējams acīmredzami negodprātīgs 

nolūks. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija ar spriedumu (sprieduma datums nav 

norādīts, Pilns sprieduma teksts sastādīts – 2015.gada 13.jūlijā) prasību apmierinājusi pilnībā. 

Spriedums stājies spēkā. 

Abās salīdzināmajās preču zīmēs vārds “MARINE” ir vizuāli izcelts ar lielākiem burtiem, 

tādējādi ir vislabāk pamanāms un viegli uztverams patērētājiem, līdz ar to uzskatāms par 

dominējošo elementu salīdzināmās preču zīmēs. No minētā secināms, ka abas preču zīmes 

satur vizuāli izceltu fonētiski un semantiski identisku vārdisko elementu “MARINE”, kas ir 

arī abu preču zīmju vārdisko daļu pirmais vārds. Savukārt citi salīdzināmās preču zīmēs 

ietvertie vārdi, proti, “legal services”un “legal bureau”, ir paskaidrojošie elementi ar zemu 

atšķirtspējas pakāpi saistībā ar pakalpojumiem, kuriem reģistrētas salīdzināmas preču zīmes, 

kam attiecīgi piešķirama mazāka loma preču kopiespaidā, taču arī šiem vārdiskajiem 

elementiem sakrīt vārdu salikuma pirmā daļa – “legal”. No sprieduma nav redzams, kāds ir 

apstrīdētās zīmes vārdiskais saturs vai vizuālais izskats. Tāpēc nav iespējams komentēt 
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spriedumā konstatēto, ka salīdzināmās preču zīmes ir gan vizuāli, gan fonētiski, gan 

semantiski sajaucami līdzīgas.  
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6. Tiesību ierobežojumi saistībā ar preču zīmes neizmantošanu 
 

 [16] Civillietā Nr. C30601817 Krievijas uzņēmums AS “Moskovskaja konditerskaja fabrika 

“Krasnij Oktjabrj”” (turpmāk arī prasītājs) cēla tiesā prasību pret SIA “Orkla 

Confectionery&Snacks Latvija” par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu. Prasības pieteikumā 

norādīts, ka prasība tiek celta par Latvijas Republikā reģistrētu preču zīmju „Karakums” ar 

reģ. Nr. M 37 517 un M 62 990 reģistrācijas atcelšanu sakarā ar to faktisku neizmantošanu 

piecu gadu secīgā periodā. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018. gada 16. maijā prasību apmierināja. 

Spriedums stājies spēkā. Spriedums pamatots ar to, ka atbildētāja nebija iesniegusi 

pierādījumus par preču zīmju „Karakums” ar reģ. Nr. M 37 517 un M 62 990 faktisko 

izmantošanu piecu gadu periodā pirms prasības celšanas. Tiesa pamatoti norādījusi, ka 

Prasītājs ir cēlis negatīvo atzīšanas prasību,33 līdz ar to atbildētāja pienākums bija lietas 

izskatīšanas gaitā pierādīt pozitīvo, tas ir preču zīmju izmantošanas faktus, lai vienlaicīgi 

izslēgtu negatīvo. 

 

[17]   Civillietā Nr. C30734416 “Benkons” MMC Latvijas filiāle 2016.gada 21.jūlijā cēlusi 

tiesā prasību pret SIA Latvijas Vācijas kopuzņēmums “Reho” (turpmāk atbildētāja) par preču 

zīmes reģistrācijas atcelšanu. Ar 2016. gada 12. septembra Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas tiesneses lēmumu prasības pieteikums pieņemts un ierosināta civillieta. 

Prasības pieteikumā norādīts, ka SIA Latvijas - Vācijas kopuzņēmums „REHO” ir 2005.gada 

20.oktobrīreģistrētās preču zīmes „HOTEL DE ROME” (reģ. Nr.M 55 654) īpašniece. Preču 

zīme reģistrēta attiecībā uz Nicas klasifikācijas 43.klases pakalpojumiem: „viesnīcu, restorānu, 

bāru pakalpojumi; banketu un konferenču telpu noma; izbraukuma banketu organizēšana.” 

Minētā preču zīme tika izmantota viesnīcas Kaļķu ielā 28, Rīgā, nosaukumā. 

Ar 2011.gada 14.februāra pirkuma līgumu Atbildētāja viesnīcu Kaļķu ielā 28, Rīgā, 

pārdeva SIA „Baltic lnvestments Group”, reģistrācijas numurs 40103367653. Vēlāk, 

2013.gada 8.jūlijā- viesnīcu iegādājās Azerbaidžānas kompānija „BENKONS”, kuru Latvijā 

pārstāv „BENKONS” MMC Latvijas filiāle. Prasītāja nodarbojas ar viesnīcas Kaļķu ielā 28, 

Rīgā, apsaimniekošanu un nodrošina tās darbību. Lai gan arī Atbildētājas viens no darbības 

veidiem, kas reģistrēts komercreģistrā, ir izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, 

kopš viesnīcas atsavināšanas SIA „Baltic lnvestments Group”, Atbildētāja preču zīmi 

„HOTEL DE ROME” faktiski nav izmantojusi secīgi ilgāk kā piecus gadus. Neskatoties uz 

to, Atbildētāja cēla iebildumus Patentu valdē par Prasītājai piederošās preču zīmes „Viesnīca 

Roma” reģistrāciju, un Patentu valde pieņēma lēmumu Prasītājai piederošo preču zīmi atzīt 

par spēkā neesošu. Minētais lēmums pamatots ar to, ka abām preču zīmēm trūkst 

atšķirtspējas. Prasības celšanas laikā Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā atrodas 

Prasītājas ierosināta lieta Nr.A420322515 par Patentu valdes Apelācijas padomes minētā 

 
33 Latvijas pašreizēja tiesību sistēma neparedz atzīšanas prasību – skatīt Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 

2020-08-01. Satversmes tiesas lēmums Rīgā 2020. gada 30. Decembrī. Atrodams: https://likumi.lv/ta/id/319935-

par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01 Aplūkots: 28.06.2021. 

 

https://likumi.lv/ta/id/319935-par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01
https://likumi.lv/ta/id/319935-par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01
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lēmuma atcelšanu.34 Tādējādi Prasītājai ir liegts izmantot preču zīmi „Viesnīca Roma”, 

balstoties uz tās līdzību ar faktiski neizmantotu preču zīmi, un Prasītāja ir ieinteresēta, lai 

neizmantotās preču zīmes reģistrācija tiktu atcelta. No Patentu valdes Apelācijas padomes 

2015.gada 26.jūnijasēdes prot 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu 2017. gada 1. februārī prasība 

apmierināta. Spriedums stājies spēkā. Spriedums motivēts ar to, ka atbildētāja nav iesniegusi 

pierādījumus par preču zīmes „HOTEL DE ROME” faktisko izmantošanu.   

 

[18] Civillietā Nr. C30514517 izskatīta Bulgārijas uzņēmums Sopharma AD  2017.gada 

29.maijā iesniedza tiesā prasība pret Itālijas uzņēmumu Pharmanatura S.P.A. par prasītāja 

preču zīmes VIDERAL, reģistrācijas nr. M 68 848, atzīšanu par spēkā esošu Latvijā attiecībā 

uz visām tās reģistrācijā ietvertajām precēm. 

2015.gada 14.oktobrī atbildētājs Itālijas uzņēmumu Pharmanatura S.P.A. iesniedza 

iebildumu Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē pret prasītāja Bulgārijas uzņēmuma 

Sopharma AD preču zīmes VIDERAL, reģistrācijas nr. M 68 848, pamatojoties uz likuma 

“Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punktu lūdzot 

atzīt šīs preču zīmes reģistrāciju Latvijā par spēkā neesošu. Saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma 

Apelācijas padomes 2017.gada 27.janvāra lēmumu apmierināts atbildētāja iebildums pret 

preču zīmes VIDERAL Nr.M68 848 reģistrāciju Latvijā, atzīstot zīmi par spēkā neesošu. 

Atbildētāja pretstatītā agrākā Eiropas Savienības vārdiskā preču zīme SIDERAL reģistrēta 

2006.gada 20.aprīlī (pieteikuma datums 2005.gada 15.jūlijs), reģistrācijas nr.004543369, 

5.klasē – uztura bagātinātāji cilvēku patēriņam. Prasītāja Bulgārijas uzņēmuma Sopharma AD 

vārdiskā preču zīme VIDERAL reģistrēta Latvijas Republikā 2015.gada 20.jūlijā (pieteikuma 

datums 2015.gada 9.feruāris), reģistrācijas nr. M 68 848, 5.klasē – recepšu farmaceitiskie 

preparāti kaulu sistēmas ārstēšanai un profilaksei.  

Prasītājs uzskata, ka atbildētājs netika iesniedzis pretstatītās preču zīmes SIDERAL 

faktiskās lietošanas pierādījumus. Neesot iespējams konstatēt, uz kādām precēm pretstatītā 

preču zīme faktiski tiek lietota komercdarbībā. Salīdzināmās zīmes ir reģistrētas 5.klasēa 

attiecībā uz uztura bagātinātājiem– SIDERAL, un recepšu farmaceitiskie preparāti kaulu 

sistēmas ārstēšanai un profilaksei – VIDERAL. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar spriedumu 2018.gada 3.maijā lēma 

noraidīt Bulgārijas uzņēmuma Sopharma AD prasību pret Itālijas uzņēmumu Pharmanatura 

S.P.A. par preču zīmes VIDERAL reģistrācijas atzīšanu par spēkā esošu. Spriedums stājies 

spēkā.  

Spriedums pamatots, cita starpā, ar šādiem motīviem. No atbildētāja prezidenta ar 

zvērestu apliecināta liecības izriet, ka atbildētājs preču zīmi SIDERAL izmanto Eiropā, t.sk. 

Latvijā, un ka ar šo preču zīmi marķētu preču pārdošanas apjoms ir palielinājies. Tiesa atzīst, 

ka atbildētājs ir iesniedzis pierādījumus par savas agrāk reģistrētās – pretstatītās preču zīmes – 

SIDERAL, faktisko izmantošanu komercdarbībā Eiropas Savienībā pēdējo piecu gadu laikā.  

 
34 Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu 2017.gada 6.martā tiesa nosprieda noraidīt /Nosaukums 

A/Latvijas filiāles pieteikumu par Patentu valdes Apelācijas padomes 2015.gada 27.jūlija lēmuma (iebilduma 

lietas šifrs Nr.ApP/2015/M 67 480-Ie) atcelšanu. Spriedums stājies spēkā. 
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Prasītājs atbilstoši savus iebildumus par atbildētāja agrākas preču zīmes SIDERAL 

neizmantošanu nav pieteicis kā prasījumu, apstrīdot minētās preču zīmes spēkā esamību. Kaut 

arī atbilstoši likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” 23.panta 

nosacījumiem izskatot iebildumu lietu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē apstrīdētās 

preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt, lai iebilduma iesniedzējs sniedz acīmredzamus un 

pietiekamus pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu, izskatot lietu tiesā 

minētā likuma 98.panta kārtībā, tiesas ieskatā norāde uz agrākas preču zīmes nelietošanu, kas 

ir patstāvīgs pamats preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu, ir izsakāma attiecīga prasījuma 

veidā, lūdzot uz šī pamata atzīt pretstatīto - agrāko preču zīmi, par spēkā neesošu. Taču 

prasītājs prasības kārtībā nav apstrīdējis atbildētāja preču zīmi SIDERAL pamatojoties uz 

likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta, 31.panta otro daļu. 

Šādos apstākļos tiesa prasītāja argumentu, ka atbildētājs nav pierādījis savas agrāk reģistrētās 

preču zīmes – SIDERAL, faktisko lietošanu komercdarbībā, atzīst par nepamatotu. 

Tiesai, ja tā uzskatīja, ka nav celta prasība par zīmes dzēšanu sakarā ar tās neizmantošanu 

piecu gadu periodā, nebūtu nekāda pamata vērtēt pierādījumus par apstrīdētās zīmes 

izmantošanu Eiropas Savienībā. 

 

[19] Civillietā Nr. C04340310 Ukrainas uzņēmums Dotchirni pipriemstvo „Konditerska 

koporatzia „Roshen”” 2010.gada 29.jūnijā cēlusi tiesā prasību pret Itālijas uzņēmumu 

„Ferrero S.P.A.”, lūdzot atcelt preču zīmes „ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261) starptautiskās 

reģistrācijas attiecinājumu uz Latviju. 

Prasības pieteikumā norādīts tālāk minētais. 

Itālijas uzņēmumam „Ferrero S.P.A.” pieder starptautiski reģistrēta preču zīme 

„ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261), kas 1998.gada 16.februārī reģistrēta preču un 

pakalpojumu klasifikācijas (Nicas klasifikācijas) 30.klases precēm. Atbildētājs apstrīdēto 

preču zīmi pēc tās reģistrācijas piecu gadu secīgā periodā faktiski nav izmantojis likuma „Par 

preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta izpratnē saistībā ar precēm, kurām 

tā reģistrēta. Apstrīdētās preču zīmes reģistrācija atceļama attiecībā uz visām precēm, kurām 

tā reģistrēta Nicas klasifikācijas 30.klasē. 

Prasītājs ir Ukrainā lielākais konditorejas izstrādājumu, kas uzskaitīti Nicas 

klasifikācijas 30.klasē, ražotājs, kurš izplata savu produkciju Latvijā, līdz ar to ir atzīstams par 

ieinteresēto personu likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 32.panta 

piektās daļas izpratnē. 

Latvijas tirgū nav izplatīti atbildētāja izstrādājumi ar preču zīmi „ROCHER”, bet gan ar 

figurālu preču zīmi „FERRERO ROCHER” apzīmētie izstrādājumi. No Patentu valdes 

Apelācijas padomes 2009.gada 10.novembra lēmuma izriet, ka „Ferrero S.P.A.” nav 

iesniedzis nevienu acīmredzamu pierādījumu par preču zīmes „ROCHER” faktisku 

izmantošanu Latvijā. Preču zīme „ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261) pieder preču zīmes 

saimei, savukārt atbildētājs, iesniedzot materiālus Patentu valdes Apelācijas padomei, 

pierādīja nevis preču zīmes „ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261), bet gan citu tam piederošo 

zīmju, proti, „FERRERO ROCHER” (fig.) (reģ. Nr. WO 799 546) un „FERRERO ROCHER” 
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(fig.) (reģ. Nr. M 17 198) faktisko izmantošanu. Nav pieņemams, ka preču zīmes „FERRERO 

ROCHER” izmantošana liecinātu arī par preču zīmes „ROCHER” izmantošanu. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2011.gada 24.februāra spriedumu 

prasība noraidīta. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 28.marta spriedumu sakarā ar 

Dotchirni pipriemstvo „Konditerska koporatzia „Roshen”” apelācijas sūdzību, prasība 

apmierināta. Tiesa nospriedusi atcelt preču zīmes „ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261) 

starptautiskās reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu uz Latvijas Republiku no 2010.gada 

29.jūnija attiecībā uz precēm Nicas klasifikācijas 30.klasē. 

Tiesa atzina, ka dominējošais un atpazīstamību veidojošais elements konkrētās lietas 

apstākļos var būt tikai „FERRERO”, nevis „ROCHER”, jo tieši „FERRERO” kā preču zīmju 

saimes pamatiezīme, vienojošais un visām saimē ietilpstošām preču zīmēm kopīgais elements 

ir daudz vairāk lietots, reklamēts un attiecīgi daudz ievērojamāk nostiprināts patērētāju 

apziņā. Preču zīme tiek faktiski izmantota tikai tad, ja tā patiesi pilda preču zīmes funkcijas un 

spēj iegūt vai uzturēt tirgū noteiktu vietu attiecīgajām precēm. Līdz ar to noteicošais faktors, 

lai konstatētu, ka preču zīme ir tikusi faktiski izmantota, ir tas, ka patērētāji atpazīst noteiktās 

preces pēc konkrētās preču zīmes. Tas ir, patērētājiem ir jāidentificē ar preču zīmi 

„ROCHER” tās 30.klases preces, kurām šī zīme paredzēta un reģistrēta. 

Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniegusi „Ferrero S.P.A.”, lūdzot to atcelt un nodot 

lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, norādot, cita starpā, ka Civillietu tiesu 

palāta sašaurināti iztulkojusi likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

23.pantu, kļūdaini secinot, ka figurālās preču zīmes „FERRERO ROCHER” izmantošana 

nevar tikt uzskatīta par vārdiskās preču zīmes „ROCHER” faktisko izmantošanu. Šāda 

interpretācija ir pretrunā ar vairākos Eiropas Savienības Tiesas spriedumos, tostarp, Pirmās 

instances tiesas 2005.gada 8.decembra spriedumā lietā Nr. T-29/04 Castellblanch SA v 

OHIM/Champagne Louis Roederer SA, kā arī 2012.gada 25.oktobra prejudiciālajā spriedumā 

lietā Nr.C-553/11 Bernhard Rintisch v Klaus Eder (PROTFIT) un 2013.gada 18.aprīļa 

prejudiciālajā spriedumā Nr.C-12/12 Colloseum Holding AG V Levi Strauss&Co, sniegtajiem 

skaidrojumiem. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu 2016. gada 31. maijā tiesa 

nosprieda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 28.marta spriedumu atstāt 

negrozītu, bet uzņēmuma „Ferrero S.P.A.” kasācijas sūdzību noraidīt šādu motīvu dēļ. 

No lietas materiāliem redzams, ka apstrīdētā vārdiskā preču zīme „ROCHER” (reģ. Nr. 

WO 688 261) starptautiski reģistrēta un uz Latviju attiecināta 1998.gada 16.februārī ar 

prioritāti no 1997.gada 16.decembra, tātad agrāk kā preču zīme „ROSHEN” (fig.) (reģ. 

Nr.WO 900 391), kas starptautiski reģistrēta, arī attiecībā uz Latviju 2006.gada 26.jūnijā. 

Apstrīdētā preču zīme pieteikta un reģistrēta identiskām un līdzīgām precēm Nicas 

klasifikācijas 30.klasē.  

Apelācijas instances tiesa konstatējusi un lietā nav strīda, ka Latvijas tirgū nav izplatītas 

Nicas klasifikācijas 30.klasei piederīgas atbildētājas preces, kas būtu apzīmētas vienīgi ar 
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vārdisko preču zīmi „ROCHER”. Tāpat lietā nav strīda, ka apstrīdētā preču zīme nav 

izmantota Latvijā saistībā ar precēm, kurām tā reģistrēta, secīgi piecu gadu laikā un šai 

neizmantošanai nav bijis pietiekama attaisnojuma. 

 Lietā nodibināts, ka atbildētājs Latvijas tirgū ir izplatījis Nicas klasifikācijas 30.klasei 

piederīgas preces (šokolādes konfektes), kas apzīmētas ar kombinētajām (figurālajām) preču 

zīmēm „FERRERO ROCHER” (reģ. Nr. WO 799 546 un reģ. Nr. M 17 198).  

Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta pirmā daļa 

noteic, ka  par preču zīmes izmantošanu uzskata zīmes lietošanu uz precēm, to iesaiņojuma, 

preču pavaddokumentācijā, reklāmā vai citā saimnieciskā darbībā saistībā ar attiecīgajām 

precēm un pakalpojumiem. Atbilstoši 23.panta otrajai daļai par preču zīmes izmantošanu 

uzskata arī tādas preču zīmes lietošanu, kas atsevišķos nebūtiskos elementos atšķiras no 

reģistrētās preču zīmes, ja zīmes formā pieļautās izmaiņas neiespaido zīmes atšķirīgo raksturu 

un atšķirtspēju. Par faktisku izmantošanu atzīst tādu preču zīmes lietošanu komercdarbībā, 

kuras mērķis ir iegūt vai uzturēt tirgū noteiktu vietu attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem 

(23.panta ceturtā daļa). 

 Ņemot vērā minēto tiesisko regulējumu, par būtisku strīda izšķiršanā atzīstams 

jautājums, vai apzīmējuma „FERRERO” izmantošana kopā ar apzīmējumu „ROCHER” 

atzīstama par reģistrētās vārdiskās preču zīmes „ROCHER” faktisko izmantošanu un vai tas 

iespaido preču zīmes atšķirīgo raksturu un atšķirtspēju, nepārkāpjot likuma „Par preču zīmēm 

un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta otrās daļas noteikumus par zīmes formā 

pieļaujamām izmaiņām.  

 Apelācijas instances tiesa, izvērtējot preču zīmes „FERRERO ROCHER” 

kopiespaidu, Civillietu departamenta ieskatā, pamatoti atzinusi, ka apzīmējuma „FERRERO” 

pievienošana zīmei „ROCHER” maina tās vizuālo un fonētisko kopiespaidu, līdz ar to 

tirdzniecībā izmantotais apzīmējums būtiski atšķiras no apzīmējuma, kāds ticis reģistrēts, un 

to tos nevar uzskatīt par ekvivalentiem. Civillietu departaments pievienojas apelācijas 

instances tiesas secinājumam, ka apzīmējuma „FERRERO” izmantošana kopā ar apzīmējumu 

„ROCHER” iespaido šīs apstrīdētās preču zīmes atšķirīgo raksturu, jo  ietverot atšķirtspējīgo 

vārdisko papildu elementu „FERRERO”, konkrētajā gadījumā mainās visas zīmes atšķirtspēja 

un faktiski izmantotā forma būtiski atšķiras no reģistrētās zīmes „ROCHER”. 

Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa, uz kuru pamatoti atsaukusies Civillietu tiesu 

palāta, 2006.gada 23.februāra spriedumā lietā Nr. T-194/03 skaidro Regulas par Kopienas 

preču zīmi Nr. 40/94 15.panta 2.punkta a) apakšpunkta, kas pēc sava satura atbilst likuma 

„Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta otrās daļas noteikumiem, 

nozīmi. „Situācijās, kad tirdzniecībā izmantotais apzīmējums atšķiras no veida, kādā ticis 

reģistrēts, tikai ar nenozīmīgiem elementiem, tādējādi, ka abus apzīmējumus var uzskatīt par 

būtībā ekvivalentiem, minētā norma paredz, ka reģistrētās preču zīmes izmantošanas 

pienākumu var izpildīt, iesniedzot pierādījumu par apzīmējuma izmantošanu tādā veidā, kādā 

to izmanto tirdzniecībā. 15.panta 2.punkta a) apakšpunkts neļauj reģistrētas preču zīmes 

īpašniekam izvairīties no pienākumu izmantot preču zīmi, atsaucoties uz labumu, ko tā gūst, 

izmantojot līdzīgu preču zīmi, kas tikusi reģistrēta atsevišķi” (sk. Pirmās instances tiesas 
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sprieduma lietā T-194/03, II Ponte Finanziaria SpA (Bainbridge & Bridge) [2006] 

50.punktu). 

 Ievērojot minēto, Civillietu departaments secina, ka preču zīmes īpašnieks nedrīkst 

izvairīties no pienākuma izmantot reģistrēto zīmi, atsaucoties uz citas līdzīgas atsevišķi 

reģistrētas zīmes lietošanu, tādēļ par pamatotu atzīstams apelācijas instances tiesas 

konstatējums, ka lietā iesniegtie pierādījumi nepierāda zīmes „ROCHER” faktisku 

izmantošanu Latvijā. No pierādījumiem lietā konstatējams, ka Latvijā faktiski izmantotas 

preču zīmes „FERRERO ROCHER” (fig.) (reģ.Nr. WO 799 546) un „FERRERO ROCHER” 

(fig.) (reģ. Nr. M 17 198) attiecībā uz šokolādes konfektēm. 

 Šādos apstākļos nevar atzīt par pamatotu kasācijas sūdzības argumentu, ka apelācijas 

instances tiesas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.panta 

interpretācija neatbilst Eiropas Savienības tiesas sniegtajam skaidrojumam un minētā tiesību 

norma tulkojama plašāk.  

Tādējādi tiesa atzina par nepierādītu faktu, ka atbildētāja faktiski lietojusi reģistrēto preču 

zīmi, kaut arī faktiski izmantotais reģistrētajā zīmē ietvertais vārdiskais elements pats par sevi 

faktiski lietotajā zīmē nebija izmainīts.  

Apzīmējuma „FERRERO” pievienošana preču zīmei „ROCHER” maina tās vizuālo un 

fonētisko kopiespaidu, proti, mainās visas zīmes atšķirtspēja un faktiski izmantotā forma 

būtiski atšķiras no reģistrētās zīmes „ROCHER”. 
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7. Preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības aizliegt citām 

personām saimnieciskajā apritē izmantot jebkuru šādu 

apzīmējumu 
 

 

 [20] Civillietā  Nr. C04247512 /pers. B/ un SIA „Vikas-LV” 2012.gada 18.aprīlī cēla 

Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „TVLBaltic” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas 

un negodīgas konkurences pārtraukšanu, lūdzot: 1) atzīt SIA „TVLBaltic” rīcību, reģistrējot 

apzīmējumu „Vikas Baltic” kā komersanta nosaukumu un domēna vārdu vikasbaltic.lv, kā arī 

lietojot apzīmējumu „Vikas Baltic” komercdarbībā, par /pers. B/ preču zīmju tiesību 

pārkāpumu; 2) aizliegt SIA „TVL Baltic” izmantot komercdarbībā apzīmējumu „VIKAS” vai 

sajaucami līdzīgu apzīmējumu uz sadzīves tehnikas un mājsaimniecības preču tirdzniecības 

pakalpojumiem preču zīmju 35.pakalpojumu klasē; 3) atzīt SIA „TVL Baltic” rīcību, 

komercdarbībā izmantojot apzīmējumu „Vikas Baltic”, kas ir maldinoši līdzīgs /pers. B/ preču 

zīmei „VIKAS” (reģistrācijas Nr. M63 134), par negodīgu konkurenci un aizliegt šādu rīcību; 

4) atzīt SIA „TVL Baltic” rīcību, komercdarbībā izmantojot apzīmējumu „Vikas Baltic”, kas 

ir maldinoši līdzīgs SIA „Vikas-LV” lietotajam firmas nosaukumam, par negodīgu 

konkurenci un aizliegt šādu rīcību; 5) piedzīt no SIA „TVLBaltic” SIA „Vikas-LV” labā 

tiesāšanās izdevumus. 

Prasība pamatota ar tālāk  norādītajiem apstākļiem: /pers. B/ pieder preču zīme „VIKAS” 

(reģistrācijas Nr. M 63 134) uz 35.klases pakalpojumiem – sadzīves tehnikas un 

mājsaimniecības preču tirdzniecības pakalpojumi ar interneta starpniecību. Preču zīmes 

pieteikuma datums ir 2010.gada 23.aprīlis, reģistrācijas datums – 2011.gada 20.marts. 

Līdzprasītāja SIA „Vikas–LV” ar preču zīmes īpašnieka piekrišanu lieto firmas nosaukumu 

„Vikas-LV” komercdarbībā no 1994.gada 10.oktobra, tostarp sadzīves tehnikas un 

mājsaimniecības preču vairumtirdzniecībā, bet no 2007.gada 7.augusta – domēna vārdu 

vikas.lv. /pers. B/ ir SIA „Vikas–LV” dalībnieks un valdes loceklis no uzņēmuma dibināšanas 

brīža. 2010.gada 28.aprīlī Komercreģistrā reģistrēts atbildētājas uzņēmums SIA „Vikas 

Baltic”, norādot uzņēmuma darbības veidus – mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, 

plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība, elektronisko ierīču, 

telekomunikācijas iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība, mājsaimniecības elektroierīču 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, citur neklasificēta jaunu preču 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos. Pēc prasītāju brīdinājuma vēstules par 

apzīmējuma „Vikas” lietošanu nosūtīšanas atbildētāja 2012.gada 9.februārī mainījusi 

uzņēmuma nosaukumu uz „TVLBaltic”. 2010.gada 2.augustā Latvijas domēnu vārdu reģistrā 

atbildētājas vārda reģistrētas lietošanas tiesības uz domēna vārdu vikasbaltic.lv, un šo domēna 

vārdu atbildētāja izmanto, lai piedāvātu komercdarbībā dažādas mājsaimniecības preces. Ar 

zvērinātas tiesu izpildītājas aktu konstatēts, ka minētā domēna interneta mājaslapā norādīts, ka 

atbildētāja ir elektroniskas un sadzīves tehnikas izplatītāja Latvijā un zīmolu Panasonic, Tefal, 

Moulinex, Rowenta, Krups un Lagostina ražotāju pārstāve. Minētais akts apstiprina, ka mājas 

lapā tiek lietots apzīmējums „Vikas Baltic” gan kā logo, gan kā uzņēmuma firma.  

Personai, uz kuras vārda preču zīme reģistrēta, ir izņēmuma tiesības aizliegt citām 

personām komercdarbībā izmantot jebkuru apzīmējumu, ja sakarā ar tā identiskumu vai 
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līdzību preču zīmei un to preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību, kuriem reģistrēta 

preču zīme un saistībā ar kuriem minēto apzīmējumu lieto, pastāv iespēja, ka patērētāji šo 

apzīmējumu sajauc vai uztver šo apzīmējumu kā tādu, kas saistīts ar šo zīmi. Atbildētāja 

reģistrēta Komercreģistrā 2010.gada 28.aprīlī, bet iepriekš, 2010.gada 23.aprīlī, uz prasītāja 

vārda pieteikta un vēlāk reģistrēta vārdiskā preču zīme „VIKAS”. Firma „Vikas Baltic”, kuru 

atbildētāja lietoja komercdarbībā no 2010.gada 28.aprīļa līdz 2012.gada 9.februārim, bija 

sajaucami līdzīga prasītāja preču zīmei „VIKAS”, un šo firmu patērētāji vai citi komersanti 

varēja uztvert kā saistītu ar prasītāja reģistrēto preču zīmi. Atbildētājas firma „Vikas Baltic” 

sastāvēja no divu vārdisko apzīmējumu salikuma, no kuriem apzīmējums „Vikas” nodrošināja 

atšķirtspēju, bet apzīmējums „Baltic” bija aprakstošs, norādot uz preču izcelsmi Baltijas 

valstīs. Firmas dominējošā vai atšķirtspēju nodrošinošā daļa firmas nosaukumā „Vikas” ir 

identiska prasītāja reģistrētajai preču zīmei. Atbildētājas reģistrētie komercdarbības veidi un 

faktiskā uzņēmējdarbība ir sadzīves tehnikas un mājsaimniecības preču tirdzniecības 

pakalpojumi, kas ir identiski un līdzīgi prasītāja preču zīmes reģistrācijā ietvertajiem 35.klases 

pakalpojumiem. Turklāt atbildētāja turpina lietot uzņēmējdarbībā apzīmējumu „VIKAS” 

saistībā ar šiem pakalpojumiem kā nereģistrētu preču zīmi, domēna vārdu vikasbaltic.lv, kas ir 

prasītāja preču zīmes tiesību pārkāpums. Līdzprasītāja „Vikas–LV”  lieto uzņēmuma firmu 

„Vikas-LV” jau no 1994.gada 10.oktobra, darbojas uzņēmējdarbības nozarē elektronikas un 

sadzīves tehnikas preču tirdzniecībā tieši arzīmolu Panasonic, Tefal, Moulinex, Rowenta, 

Krups un Lagostina precēm un ir bijusi šo preču oficiālā (autorizētā) dīlere Latvijā. 

Atbildētājas uzņēmums izveidots ar negodprātīgu nolūku – izmantojot apzīmējumu „Vikas”, 

pārņemt visas dīlera saistības un liekot sadarbības partneriem uzskatīt, ka atbildētāja ir 

SIA„Vikas–LV” tiesību un saistību pārņēmēja. Līdzprasītājas „Vikas–LV” uzņēmumā otrs 

valdes loceklis bija/pers. E/, kurš ar savas māsas starpniecību nodibināja atbildētājas 

uzņēmumu. Ņemot vērā informāciju, kas bija pieejama valdes locekļiem, tika veiktas 

darbības, kas uzskatāmas par negodīgu konkurenci, proti, tika lietots (atdarināts) cita tirgus 

dalībnieka nosaukums (atšķirības zīme) „Vikas”, kas maldināja patērētājus un komersantus 

attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti. Atbildot uz prasītāja nosūtīto brīdinājumu, atbildētāja 

2012.gada 6.februārī norādīja, ka pārkāpums tiks novērsts, tomēr atbildētāja turpina lietot 

apzīmējumu „Vikas” komercdarbībā. Pēc diviem mēnešiem tika konstatēts, ka domēna vārds 

vikasbaltic.lv joprojām tiek lietots atbildētājas komercdarbībā, tas ir aktīvs un reģistrēts 

uzatbildētājas vārda. Ievadot interneta meklētājā vārdus „vikas baltic”, „vikas” 

vai„vikasbaltic.lv”, pat 2013.gada 6.februārī konstatēts, ka atbildētāja šos apzīmējumus 

izmanto gan mājaslapā www.tvlbaltic.lv, gan reklamējot uzņēmumuwww.balticexport.com, 

www.latvia.baltic-leads.com un www.1188.lv. 2012.gada 14.novembrī konstatēts, ka Latvijas 

tirdzniecības tīklā ir plaši pieejamas mājsaimniecības un elektronikas preces, uz kuru 

iepakojuma ir norādīts izplatītājs SIA „Vikas Baltic”. Tātad pārkāpums tiek turpināts. 

Atbildētāja SIA „TVL Baltic” iesniedza tiesā rakstveida paskaidrojumus, norādot, ka 

prasību neatzīst. Paskaidrojumos norādīti šādi apstākļi: izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču 

zīmi pilnā apjomā stājas spēkā ar dienu, kad publicēts paziņojums par preču zīmes 

reģistrāciju. Atbildētāja ar nosaukumu (firmu) „Vikas Baltic” ierakstīta Uzņēmumu reģistrā 

2010.gada 28.aprīlī, bet par preču zīmes „VIKAS” reģistrāciju paziņojums Latvijas 

Republikas Patentu valdes oficiālajā vēstnesī publicēts 2011.gada 20.martā. Tātad izņēmuma 

tiesības radušās tikai 2011.gada 20.martā, un atbildētāja, reģistrējot firmu, nav pārkāpusi 
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prasītāja izņēmuma tiesības. SIA „Vikas Baltic” šo nosaukumu uzsākusi lietot 2010.gada 19.-

20.aprīlī, kad parakstīti tās dibināšanas dokumenti un apmaksāts pamatkapitāls. Tādēļ 

pieprasījums brīdinājuma vēstulē pārtraukt nosaukuma lietošanu bija apšaubāms, - preču 

zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt citai personai komercdarbībā lietot šīs personas 

uzņēmuma nosaukumu, ja tā likumīga lietošana komercdarbībā uzsākta pirms attiecīgās preču 

zīmes reģistrācijas pieteikuma (prioritātes) datuma. Atbildētāja, paužot labo gribu, nomainīja 

firmu uz „TVL Baltic”, kā arī veica citas darbības apzīmējuma lietošanas pārtraukšanai, kas 

prasīja zināmu laiku. Pilnīgu apzīmējuma lietošanu atbildētāja pārtrauca 2012.gada 

18.februārī. Atbildētāja iesniegumā informēja Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūtu, ka atsakās no domēna vārda vikasbaltic.lv lietošanas tiesībām no 

2012.gada 1.maija, bet faktiski pārtrauca to lietot 2012.gada 18.februārī, tas ir, nākamajā 

dienā pēc domēna vārda tvlbaltic.lv reģistrācijas. Telefona aparāts, kas 2012.gada 

14.novembrīiegādāts AS „Prisma Latvija” veikalā, tika piegādāts AS „Prisma Latvija” ne 

vēlāk kā 2011.gada 15.decembrī, tas ir, vairāk nekā mēnesi pirms 2012.gada 26.janvāra 

brīdinājuma vēstules. Pusēm bija iespējams vienoties par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā, 

ja prasītāji uzskatīja, ka atbildētāja nav novērsusi preču zīmes pārkāpumu, tomēr tas netika 

darīts. Prasītāji bija informēti par atbildētājas firmas nosaukumu un komercdarbības veidu jau 

no 2010.gada aprīļa, un SIA „Vikas-LV” ir pat piegādājusi atbildētājai preces turpmākajai 

realizācijai. 2010.gada 13.aprīlī gan prasītājs, gan toreizējais līdz prasītājas SIA „Vikas–LV” 

valdes loceklis /pers. E/ pieņēma lēmumu par SIA „Vikas-LV” likvidāciju un vienojās veidot 

jaunu uzņēmumu, tādēļ nav pamatots apgalvojums, ka atbildētāja bez piekrišanas izmantoja 

nosaukumu „Vikas Baltic”. Lietā nav pierādījumu, ka prasītāja preču zīme „VIKAS” un 

apzīmējums „Vikas Baltic” ir sajaucami līdzīgi. Interneta meklēšanas servisos meklēšanas 

rezultāti parasti tiek uzrādīti no interneta meklēšanas servisa indeksācijas servera atmiņā 

jebkad saglabātās informācijas. Prasītāju norādītās tīmekļa vietnes pieder trešajām personām, 

kuru rīcību atbildētāja nevar ietekmēt. Atbildētāja nekad nav slēgusi līgumus par informācijas 

vai reklāmas izvietošanu informācijas katalogos.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā pirmās instances tiesas 2013.gada 

22.aprīļa spriedumu prasība apmierināta daļā par preču zīmes tiesību pārkāpumu un noraidīta 

daļā par negodīgas konkurences pārkāpumu. 

Atbildētāja SIA „TVL Baltic” iesniedza apelācijas sūdzību par minēto spriedumu, 

pārsūdzot to daļā, ar kuru prasība apmierināta. Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 

2016.gada 19.aprīļa spriedumu prasība noraidīta.  

Prasītājs/pers. B/ par minēto spriedumu 2016.gada 29.jūnijā iesniedza kasācijas sūdzību, 

kurai 2016.gada 7.jūlijā pievienojusies SIA „Vikas LV”, pārsūdzot spriedumu pilnā apjomā.  

Senāts 2018.gada 18.decembrī nosprieda atstāt negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu 

palātas 2016.gada 19.aprīļa spriedumu.  

Senāta 2018.gada 18.decembra spriedumā, cita starpā, norādīti šādi motīvi. 

Nav pareizs kasācijas sūdzības arguments, ka, lai gan /pers. B/ preču zīme „VIKAS” 

(reģistrācijas Nr. M 63 134) reģistrēta tikai 2011.gada 20.martā, izņēmuma tiesības esot 

radušās reģistrācijas pieteikuma datumā – 2010.gada 23.aprīlī, un ka jau no šī brīža izdarītās 

darbības veidojot tiesību uz preču zīmi pārkāpumu. Likuma „Par preču zīmēm un 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.panta divpadsmitā daļa expressis verbis noteic, ka 

izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču zīmi pilnā apjomā, ieskaitot izņēmuma tiesības attiecībā 
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pret citām personām, stājas spēkā ar dienu, kad publicēts paziņojums par preču zīmes 

reģistrāciju. Atbilstoši likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

16.panta otrajai daļai preču zīmes reģistrācija Valsts preču zīmju reģistrā notiek vienlaikus ar 

tās publikāciju Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Tātad Latvijā preču zīmes reģistrācijas un 

tās publikācijas datums sakrīt. Ievērojot minēto, pilnas izņēmuma tiesības, tostarp iespēja 

vērst savas ar preču zīmes reģistrāciju iegūtās tiesības pret trešajām personām, liedzot tām 

identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu komercdarbībā, preču zīmes 

īpašniekam ir tikai no preču zīmes reģistrācijas datuma. Citiem vārdiem, ierakstam reģistrā ir 

konstitutīva nozīme. Šādam regulējumam ir arī saprātīgs un racionāls pamats, jo reģistrācija 

rada caurskatāmību un paredzamību saimnieciskajās attiecībās, ļaujot konkurentiem uzzināt 

par citu personu tiesībām un pārliecināties, ka viņi tās nepārkāpj.  

 

Preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datumam var būt nozīme cita rakstura preču zīmju 

lietās (piemēram, kad citas agrākas tiesības tiek izmantotas kā pamats preču zīmes 

reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu atbilstoši likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm” 7. vai 9.pantam, vai kad aprēķināms preču zīmes reģistrācijas spēkā 

esības termiņš saskaņā ar minētā likuma 21.panta pirmo daļu). Savukārt tiesību uz preču zīmi 

pārkāpuma lietā preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datumā izņēmuma tiesības, kuras trešā 

persona varētu pārkāpt, nerodas.35 

 

 

[21]   Civillietā Nr. C04217014 Igaunijā reģistrētais uzņēmums AS „Jungent Group” 

2014.gada 20.jūnijā cēlis prasību pret SIA „CEĻŠ TRĪS” (pirms nosaukuma maiņas - SIA 

„Via 3L”), kurā lūdzis: 1) pārtraukt izmantot komercdarbībā vārdisko preču zīmi „VIA 3L” 

(reģistrācijas Nr. M 58 120), aizliegt sniegt vai piedāvāt pakalpojumus, izmantojot minēto 

preču zīmi, kā arī aizliegt izmantot preču zīmi lietišķajos dokumentos un reklāmā; 2) uzlikt 

par pienākumu atbildētājai izmainīt sabiedrības nosaukumu tā, lai netiktu aizskartas prasītāja 

izņēmuma tiesības uz preču zīmi„VIA3L”, un reģistrēt grozījumus Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā; 3) piedzīt tiesāšanās izdevumus. Prasības pieteikumā 

norādīti šādi apstākļi. Latvijas Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā 

2007.gada 20.septembrīreģistrēta prasītājam piederoša vārdiska preču zīme 

„VIA3L”(reģistrācijas Nr. M58 120), pieteikums iesniegts Patentu valdē 2005.gada 

4.novembrī. Ar prasītāja atļauju minēto preču zīmi komercdarbībā ir izmantojušas un izmanto 

šādas sabiedrības: 1) kopš 2005.gada 4.novembra prasītāja meitas sabiedrība – Igaunijas 

Republikā reģistrētā AS „Via 3L”, kas sniedz pakalpojumus arī Latvijā; 2) no 2007.gada 

5.decembralīdz 2009.gada 12.martam prasītāja meitas sabiedrība – Latvijas Republikā 

reģistrētā AS „Via 3L”; 3) kopš 2011.gada 20.janvāra prasītāja meitas sabiedrība – Igaunijas 

Republikā reģistrētā OÜ „Via 3L Spedition”, kas sniedz pakalpojumus arī Latvijā; 4) kopš 

2012.gada 10.jūlija prasītāja meitas sabiedrība – Igaunijas Republikā reģistrētā OÜ „Via 3L 

Estonia”; 5) kopš 2012.gada 26.novembra prasītāja meitas sabiedrība – Latvijas Republikā 

reģistrētā AS „Via 3L Latvia”. 

 
35 Analoga norma paredzēta spēkā esošā PZL 3.panta (2) daļā. 
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Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 24.marta spriedumu 

prasība apmierināta daļēji. 

Prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētājas 4274,57 EUR ar lietas vešanu saistītos 

izdevumus advokāta palīdzības samaksai. Izskatāmā lieta nav sarežģīta (Civilprocesa likuma 

44.panta pirmās daļas 1.punkta „e” apakšpunkts), tādējādi saskaņā ar Civilprocesa likuma 

44.panta pirmās daļas 1.punkta „d” apakšpunktu, otro daļu, ceturto daļu no atbildētājas 

prasītāja labā piedzenami ar lietas vešanu saistītie izdevumi, nepārsniedzot 50%no noteiktā 

maksimālā atlīdzības apmēra, proti, 1425 EUR no 2850 EUR. Pārējā daļā par ar lietas vešanu 

saistīto izdevumu 2849,57 EUR piedziņu prasība noraidāma. 

Izskatījusi lietu sakarā ar SIA „CEĻŠ TRĪS” apelācijas sūdzību par minēto spriedumu 

prasības apmierinātajā daļā, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2015.gada 

9.novembra spriedumu prasību apmierināja. 

Par minēto spriedumu SIA„CEĻŠ TRĪS” iesniedza kasācijas sūdzību, kurā lūdza 

spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai. 

Augstākā tiesa 2017.gada 28.decembrī nosprieda Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģijas 2015.gada 9.novembra spriedumu atstāt negrozītu, bet SIA„CEĻŠ TRĪS” kasācijas 

sūdzību noraidīt. 

Kasācijas sūdzība, cita starpā, bija pamatota ar to, ka kopš pārkāpuma pagājuši vairāk 

nekā trīs gadi. 

Tiesas ieskatā, lietā nav konstatēti apstākļi, kas būtu pretrunā prasītāja apgalvojumam, 

ka tam par pārkāpumu kļuvis zināms tikai 2013.gada nogalē. Lai gan no lietas materiāliem 

redzams, ka atbildētājas sabiedrības nosaukuma maiņa uz „Via 3L” tika reģistrēta Uzņēmumu 

reģistrā jau 2009.gadā, pārkāpjoša apzīmējuma reģistrācija komercreģistrā pati par sevi nedod 

pamatu pieņemt, ka prasītājam no reģistrācijas brīža bija jāzina par minētajām izmaiņām 

atbildētājas nosaukumā. Ņemot vērā, ka prasītājs ir Igaunijā reģistrēta sabiedrība, tai kā 

ārvalsts uzņēmumam ir sarežģītāk sekot izmaiņām citas valsts komercreģistrā.  

Augstākā tiesa piekrita apelācijas instances tiesas secinājumam, ka sabiedrības 

nosaukuma reģistrācijas fakts pats par sevi nedod pamatu visos gadījumos pieņemt, ka no 

uzņēmējsabiedrības reģistrācijas brīža komercreģistrā visām personām ir jāzina visu 

uzņēmumu nosaukumi. Komercreģistra publiskās ticamības princips nozīmē, ka personai ir 

tiesības paļauties uz komercreģistrā ierakstīto ziņu patiesumu un tā nevar atsaukties uz to 

nezināšanu, taču tai nav aktīva pienākuma sekot līdzi visiem komercreģistra ierakstiem. 

Pilnīgā pretrunā gan ar iepriekš Augstākās tiesas spriedumā norādīto ir sekojošais tiesas 

apgalvojums: “Minētais nekādā ziņā nenozīmē, ka tiesa apšauba komercreģistrā ierakstīto 

ziņu publisko ticamību” (skatīt Augstākās tiesas 2017.gada 28.decembra sprieduma Civillietā 

Nr. C04217014 [7.2.] rindkopu). 
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Pretēji tiesas secinājumam Komercreģistra publiskās ticamības princips nozīmē, ka 

trešā persona nevar atsaukties uz Komercreģistrā izsludināto ziņu nezināšanu.36 Ja tiesa būtu 

vadījusies no publiskās ticamības principa, tad prasība par preču zīmes tiesību pārkāpumu 

būtu noraidāma tiesību īpašnieka samierināšanās dēļ. 

 

[22] Civillietā Nr. C04295714 SIA „Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” 2014.gada 

19.septembrī cēlusi Rīgas apgabaltiesā prasību, pret SIA„BIT IT” par preču zīmes nelikumīgu 

izmantošanu, kurā lūgusi: 1) uzlikt SIA „BIT IT” pienākumu pārtraukt un aizliegt 

komercdarbībā izmantot preču zīmi „BIT IT”, zīmes, kas ir sajaucami līdzīgas prasītājas 

reģistrētajai preču zīmei „bit IT SOLUTIONS” (fig.), kā arī šo preču zīmju sajaucamu 

imitāciju, atveidojumu, transliterāciju vai tulkojumu bez prasītājas atļaujas attiecībā uz 9., 35., 

42.klases precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju jomu vai tiem 

līdzīgām precēm un pakalpojumiem informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas Republikas 

teritorijā; 2) uzlikt SIA „BIT IT” pienākumu 10 darba dienu laikā no sprieduma spēkā 

stāšanās dienas iesniegt Uzņēmumu reģistram iesniegumu, ar kuru tiek lūgts nomainīt 

uzņēmuma nosaukumu (firmu) uz tādu, kas nesatur apzīmējumu „BIT IT” kombināciju vai 

citu tam sajaucami līdzīgu vai identisku nosaukumu (firmu); 3) uzlikt SIA „BIT IT” 

pienākumu iznīcināt visus reklāmas materiālus, kas satur apzīmējumu „BIT IT”, viena mēneša 

laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. 4) piedzīt no SIA„BIT IT” prasītājas labā tiesas 

izdevumus.  

Prasībā norādīti šādi apstākļi. Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 66 652 

2004.gada 20.oktobrī reģistrēta (2013.gada 20.oktobrī pārreģistrēta) prasītājai piederoša preču 

zīme „bit IT SOLUTIONS” precēm un pakalpojumiem šādās Nicas klasifikācijas klasēs: 

9.klasē – rēķināšanas mašīnas, informācijas apstrādes ierīces un datori, aparāti skaņas vai 

attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai, magnētiskie informācijas nesēji, ieraksta diski; 

35.klasē – datoru aparatūras un programmatūras tirdzniecības pakalpojumi; 42.klasē – datoru 

aparatūras un programmatūras projektēšana, izstrāde, uzturēšana, pilnveidošana un apkope. 

Atbilstoši Uzņēmumu reģistrā atrodamajai informācijai 2010.gadā dibinātais uzņēmums SIA 

„Amorena” 2014.gada 31.janvārī nomainījis nosaukumu uz SIA„BIT IT” un uzsācis lietot 

nereģistrētu preču zīmi „BIT IT”: Atbildētājas firmā un nereģistrētajā preču zīmē iekļauto 

burtu savienojuma „BIT IT” izmantošana aizskar prasītājas tiesības, proti, ir noticis izņēmuma 

tiesību pārkāpums. Pirms komersanta ierakstīšanas komercreģistrā vai nosaukuma maiņas 

persona var pārbaudīt to, vai preču zīme jau ir reģistrēta, izmantojot Patentu valdes mājaslapā 

pieejamās datubāzes. Preču zīmes aizsardzība prasa vērtēt ne tikai firmas identiskumu agrākai 

preču zīmei, bet arī līdzību ar agrāku preču zīmi, lai izslēgtu iespēju, ka firma var tikt sajaukta 

ar preču zīmi vai uztverta kā tāda, kas saistīta ar preču zīmi. „BIT IT” ir dominējošais 

elements abās salīdzināmajās zīmēs. Gan preču zīmē „BIT IT SOLUTIONS”, gan preču zīmē 

„BIT IT” ietilpst viens un tas pats burtu savienojums „BIT IT”. Šis burtu savienojums atrodas 

prasītājas zīmes sākuma daļā, un abās zīmēs tas ir norādīts vienādā secībā. Tātad atbildētāja 

 
36 Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1-73.panti) Aigars Strupišs, 

Komerclikuma projekta izstrādes vadītājs. Izdevējs “A. SAtrupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 82.lpp. 
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izmanto identiskas burtu kopas, kas zīmēs atrodas identiskā secībā. Vidusmēra cilvēkam ir 

tendence paturēt atmiņā galveno, centrālo zīmes tekstu vai simbolu, kas abās zīmēs ir „BIT”. 

Apzīmējuma „BIT IT” vieta un loma abās zīmēs nav būtiski atšķirīga. Nav konstatējama ne 

fonētiska, ne semantiska atšķirība starp abām zīmēm un atbildētājas firmu. Lai salīdzināmās 

zīmes tiktu uzskatītas par sajaucami līdzīgām, pietiek ar līdzību kaut vienā no iepriekš 

minētajiem aspektiem. Šādā situācijā salīdzināmās zīmes un atbildētājas firma varētu pastāvēt 

līdzās vienīgi tad, ja preces un pakalpojumi būtu krasi atšķirīgi, mazāk radniecīgi, bet pušu 

preces un pakalpojumi ir identiski.  

Prasītāja ir dibināta 1992.gadā un ir viens no senākajiem un lielākajiem informācijas 

tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā. Savas darbības laikā tā ieguvusi lielāko datortehnikas 

ražotāju („Hewlett-Packard”, „Microsoft”, „IBM”, „VMware”, „Linux”) partnera vai servisa 

centra statusu un aizņem ievērojamu Latvijas tirgus daļu. Atbildētāja savā interneta vietnē ir 

norādījusi, ka arī tā savos risinājumos un pakalpojumos izmanto vadošo programmatūras un 

aprīkojuma ražotāju produktus (piemēram, „Hewlett-Packard”, „Microsoft”, „VMware”, 

„Linux”). No minētā secināms, ka abi uzņēmumi piedāvā saviem klientiem vienu un to pašu 

ražotāju produktus un pakalpojumus.  

Atbildētājas izmantotā zīme (un firma) ir sajaucami līdzīga prasītājas reģistrētajai preču 

zīmei, un pastāv iespēja, ka personas šo apzīmējumu sajauc ar prasītājas reģistrēto preču zīmi 

vai uztver to kā tādu, kas saistīta ar prasītājas preču zīmi, līdz ar to var tikt maldinātas trešās 

personas.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā pirmās instances tiesas 2015.gada 

29.aprīļa spriedumu prasība apmierināta. 

Atbildētāja iesniegusi apelācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā 

apjomā.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas instances tiesas 2016.gada 

27.aprīļa spriedumu prasība apmierināta. 

Atbildētāja SIA„BIT IT” iesniegusi kasācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to 

pilnā apjomā.   

Augstākā tiesa 2018.gada 27.martā nosprieda atstāt negrozītu Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedumu, bet SIA„BIT IT” kasācijas sūdzību 

noraidīt. 

Spriedumā, cita starpā, norādīti šādi motīvi. 

Sajaukšanas iespējas būtība un vērtēšanas kritēriji, kuri tiesai jāizmanto, ir nostiprināti 

Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgajā judikatūrā. Saskaņā ar šo judikatūru sajaukšanas iespēja 

ir iespēja, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi nāk no viena un 

tā paša uzņēmuma vai no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem. Sajaukšanas iespēja ir jāvērtē 

visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver attiecīgos apzīmējumus un 

attiecīgās preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus faktorus, kam ir nozīme konkrētajā 
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lietā, it īpaši apzīmējumu līdzības un aptverto preču vai pakalpojumu līdzības savstarpējo 

saistību (sk., piemēram, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2003.gada 9.jūlija sprieduma 

lietā Laboratorios RTB v. OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-

162/01, ECLI:EU:T:2003:199, 30.-33.punktu un tajos minēto judikatūru; 2014.gada 

16.janvāra sprieduma lietā Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T-528/11, 

ECLI:EU:T:2014:10, 48.punktu). Tātad tiesai jāņem vērā vairāku elementu kopums, tādu kā 

attiecīgā sabiedrības daļa (patērētāju loks) un patērētāju uzmanības līmenis, agrākās preču 

zīmes atšķirtspējas līmenis, zīmju līdzības līmenis, preču vai pakalpojumu līdzības līmenis. 

Sajaukšanas iespēja jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus lietā nozīmīgos apstākļus. Saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru attiecībā uz konkrēto preču zīmju vizuālo, 

fonētisko un konceptuālo līdzību sajaukšanas iespējas visaptverošam vērtējumam ir jābalstās 

uz šo preču zīmju radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos 

elementus. Preču zīmju uztverei, kas ir attiecīgo preču vai pakalpojumu vidusmēra 

patērētājam, minētās sajaukšanas iespējas visaptverošajā vērtējumā ir noteicošā loma. Šajā 

sakarā vidusmēra patērētājs parasti uztver preču zīmi kopumā un neveic dažādu tās elementu 

pārbaudi (sk., piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2007.gada 12.jūnija sprieduma lietā 

OHIM v. Shaker, C-334/05P, ECLI:EU:C:2007:333, 35.punktu un tajā minēto judikatūru; 

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2014.gada 16.janvāra sprieduma lietā Aloe Vera of 

America/OHMI – Detimos (FOREVER), T-528/11, ECLI:EU:T:2014:10, 53.punktu). 

Ievērojot minēto, tiesai pašai ir jāizdara zīmju sajaukšanas iespējas visaptverošais vērtējums, 

proti, jānovērtē sajaukšanas iespējamība pēc minētajiem kritērijiem, nevis jāpārbauda kādi 

konkrēti pierādījumi – ziņas par esošiem faktiem. Tāpat sajaucamās līdzības vērtējumu nevar 

nodot citu personu, piemēram, ekspertu, speciālistu vai attiecīgās jomas organizāciju 

kompetencē.  

Apelācijas instances tiesa, vērtējot prasītājas preču zīmes un atbildētājas lietotā 

apzīmējuma sajaukšanas iespēju, lielākoties ir pareizi noteikusi iepriekšminētos Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātos kritērijus. Tā ir pievērsusies gan zīmju, gan preču 

un pakalpojumu salīdzināšanai. Vienlaikus jāatzīst, ka tiesa nav pienācīgi konkretizējusi 

attiecīgo sabiedrības daļu un tās uzmanības līmeni. Attiecīgo sabiedrības daļu veido personas, 

kas varētu lietot attiecīgās preces vai pakalpojumus, tostarp pašreizējie un potenciālie 

patērētāji. Šādu sabiedrības daļu var veidot gan vidusmēra patērētāji, gan attiecīgās jomas 

profesionāļi. Tomēr tiesa spriedumā ir vispārīgi minējusi vidusmēra patērētājus, konkrētajā 

lietā puses strīdu par attiecīgās sabiedrības daļas sastāvu šādā aspektā nav uzsākušas, un 

Augstākā tiesa atzīst, ka pusēm aktuālajā datoru aparatūras un programmatūras preču un 

pakalpojumu jomā attiecīgo sabiedrības daļu veido vidusmēra patērētājs, kurš ir pietiekami 

zinošs un labi informēts, vērīgs un piesardzīgs, un apgabaltiesas vērtējums šādam patērētāju 

uzmanības līmenim atbilst. 

Augstākā tiesa atzīst par vispārīgi pareizu kasācijas sūdzībā norādīto, ka kā preču zīmi 

nevar reģistrēt apzīmējumus, kam trūkst jebkādas atšķirtspējas attiecībā uz pieteiktajām 

precēm vai pakalpojumiem; kas sastāv vienīgi no tādiem apzīmējumiem vai norādēm, kuras 

var izmantot komercdarbībā, lai apzīmētu attiecīgo preču vai pakalpojumu veidu, kvalitāti, 

daudzumu, lietojumu (funkcionālo uzdevumu), vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču 

izgatavošanas vai pakalpojumu sniegšanas laiku vai citas preču vai pakalpojumu īpašības; vai 
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kas sastāv vienīgi no tādiem apzīmējumiem vai norādēm (vispārīgiem apzīmējumiem), kuras 

attiecībā uz pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem kļuvušas vispārpieņemtas ikdienas 

valodā vai godprātīgās un vispāratzītās komercdarbības paražās. 

Tāpat ir pareizs atbildētājas arguments, ka apzīmējums „IT” ir abreviatūra terminam 

„informācijas tehnoloģijas” latviešu valodā jeb „information technologies” angļu valodā, kas 

apzīmē to nozari, kurā kā komersanti darbojas prasītāja un atbildētāja. Proti, ar informācijas 

tehnoloģijām saprot metožu un instrumentu kopumu attēlu, teksta, skaņas un informācijas 

apstrādei, iegūšanai, uzglabāšanai un izplatīšanai ar mikroelektroniski balstītu skaitļošanas un 

telesakaru kombināciju. Informācijas tehnoloģiju pamatā ir datoru izmantošana. Līdz ar to 

apzīmējumam „IT” pašam par sevi tik tiešām trūkst atšķirt spējas attiecībā uz precēm un 

pakalpojumiem Nicas klasifikācijas 9., 35. un 42.klasē. Tomēr minēto pēc būtības 

apgabaltiesa ir atzinusi, norādot, ka gan „IT”, gan „IT SOLUTIONS” ir paskaidrojoši 

elementi ar zemu atšķirtspējas pakāpi saistībā ar pakalpojumiem, kuriem preču zīme 

reģistrēta, un kam attiecīgi piešķirama mazāka loma zīmes kopiespaidā.  

Nosakot, vai preču zīme ir plaši pazīstama, ņem vērā šīs preču zīmes pazīstamību 

attiecīgajā patērētāju lokā, arī tādu pazīstamību Latvijā, kas radusies reklāmas pasākumu 

rezultātā vai citu tās popularitāti veicinošu apstākļu dēļ.  

Tā vietā, lai vērtētu šos kritērijus un to nodibināšanai nepieciešamos pierādījumus, 

apgabaltiesa atzinumu par prasītājas preču zīmes plašo pamatotību izdarījusi vien uz četru 

apliecinājumu pamata, kuri nesatur minētajiem kritērijiem atbilstošas ziņas.  

Tomēr Augstākā tiesa uzskata, ka šie pārkāpumi nav noveduši pie lietas nepareizas 

izspriešanas. Kā jau minēts, apgabaltiesa preču zīmes nelikumīgu izmantošanu ir vērtējusi 

atbilstoši likumam, kas ir pilnīgi pietiekami prasības apmierināšanai. Šādos apstākļos, kā 

loģiski izriet no Augstākās tiesas ieskata, pretstatītās zīmes atzīšana par plaši pazīstamu 

konkrētajā lietā nevar dot prasītājai papildu tiesisko aizsardzību, un tiesas nepamatotajam 

atzinumam, ka prasītājas preču zīme ir plaši pazīstama, nav nozīmes lietas iznākumā. 

[23] Civillietā Nr. C04348513 [Pers. A] 2013.gada 9.augustā cēla Rīgas apgabaltiesā 

prasību pret Lietuvas uzņēmumu UAB „Naujasis Nevėžis” par preču zīmes nelikumīgas 

izmantošanas pārtraukšanu, lūdzot: 

1) pārtraukt un aizliegt preču zīmei „DRAUGU” (reģistrācijas Nr. M 46 549) 

sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu preču marķēšanai un preču uzglabāšanu, eksportu 

un importu saistībā ar šiem apzīmējumiem; 

2) pilnībā izņemt no tirdzniecības un iznīcināt pārkāpuma preces – brokastu pārslas ar 

nosaukumu „3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS”; 

3) piedzīt no atbildētāja tiesāšanās izdevumus. 

Prasībā norādīti šādi apstākļi. 

[Pers. A] pieder Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrēta vārdiska preču zīme 

„DRAUGU” (reģistrācijas Nr. M 46 549; pieteikuma datums – 2000.gada 19.maijs; 

reģistrācijas datums – 2000.gada 20.augusts) attiecībā uz Nicas klasifikācijas 29., 30., 31., 

32., 33.klases precēm. 
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Lietuvas uzņēmums UAB „Naujasis Nevėžis” Latvijā izplata brokastu pārslas ar nosaukumu 

„3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS”. 

Preču zīme „DRAUGU” un atbildētāja uz brokastu pārslu iepakojuma lietotais 

apzīmējums „3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS” ir uzskatāmi par sajaucami 

līdzīgiem apzīmējumiem, un atbildētāja apzīmējuma lietošanu prasītājam ir tiesības aizliegt, 

pamatojoties uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.panta sestās 

daļas 2.punktu. 

Nicas klasifikācijas 30. klases preces (labības produkti un konditorejas izstrādājumi) 

un atbildētājas ražotais produkts – brokastu pārslas (graudaugu produkts) uzskatāmas par ļoti 

līdzīgām vai identām precēm. 

Apzīmējums „3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS” uz iesaiņojuma ir novietots 

kompozīcijas centrā un izpildīts lielākiem burtiem un cipariem nekā citi uzraksti, tādājādi tas 

uzskatāms par dominējošo – tādu, kuru patērētājs pamana pirmo un uztver kā produkta 

nosaukumu. 

Lai arī apzīmējums „3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS” satur vārdu „draugi” 

dažādās valodās, tas uzskatāms par fonētiski un jēdzieniski līdzīgu preču zīmei „DRAUGU”, 

jo Latvijas patērētājs neizrunās vārdu „draugi” visās attiecīgajās valodās, bet tikai latviešu 

valodā, un uzskatīs, ka Latvijā šis produkts ir ar nosaukumu „3 DRAUGI”. 

Preču zīme „DRAUGU” un apzīmējums „3 DRAUGI” ir viens un tas pats vārds 

dažādos skaitļos un locījumos. Pievienojot ciparu, tiek precizēts draugu skaits, bet cipara 

klātbūtne apzīmējumā nemaina tā nozīmi, kas liecina par apzīmējuma augsto jēdzienisko 

līdzību. 

Preču zīmi „DRAUGU” (reģistrācijas Nr. M 46 549) ar tās īpašnieka atļauju jau 

daudzus gadus izmanto SIA „Voldemārs” saistībā ar dažāda veida pārtikas precēm, tostarp 

kukurūzas nūjiņām, cepumiem, salmiņiem, konfektēm. Patērētājiem šī preču zīme ir labi 

zināma. 

Ņemot vērā preču zīmes „DRAUGU” atpazīstamību Latvijā un to, ka ar šo preču zīmi 

marķē dažādu veidu preces, patērētājs varētu uzskatīt, ka graudaugu produktu ar apzīmējumu 

„3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FIENDS” ražojis tas pats uzņēmums, kurš ir paplašinājis 

savu preču sortimentu un ir izvēlējies nosaukumu „DRAUGU” norādīt uzreiz vairākās 

valodās. Tāda nianse kā vārda locījums nepaliktu patērētāja atmiņā, jo patērētāji salīdzināmās 

preču zīmes parasti neredz vienlaikus. 

Ievērojot attiecīgo preču zīmju vizuālo kopiespaidu, fonētiku un semantiskās 

asociācijas, patērētāju iespējamā uztvere jāvērtē pēc principa: vai komercdarbībā izmantotais 

apzīmējums patērētāju uztverē var asociēties ar preču zīmi, radot iespaidu, ka šo preču 

izcelsme ir no tās pašas personas. 

Attiecīgo preču – graudaugu produktu – patērētājs ir jebkurš sabiedrības loceklis, kura 

attieksme pret ikdienas preču izvēli nav tik rūpīga kā, piemēram, izvēloties mobilo telefonu 

vai datoru, kas arī palielina sajaukšanas iespēju. 

Ievērojot minēto, atbildētājs ar savām darbībām pārkāpj prasītāja izņēmuma tiesības 

uz reģistrēto preču zīmi „DRAUGU” (reģistrācijas Nr. M 46 549) un šķīdina tās atšķirtspēju. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 17.marta spriedumu 

prasība apmierināta. 
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Atbildētājs Lietuvas uzņēmums UAB „Naujasis Nevėžis” iesniedza apelācijas sūdzību 

par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 26.jūlija spriedumu prasība 

noraidīta. No [pers. A] Lietuvas uzņēmuma UAB „Naujasis Nevėžis” labā piedzīti tiesas 

izdevumi. 

Prasītājs [pers. A] iesniedza kasācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to 

pilnā apjomā. 

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2018.gada 25.oktobrī nosprieda atcelt 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 26.jūlija spriedumu un nodot lietu jaunai 

izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā kā apelācijas instances tiesā. 

 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumā norādīti, cita starpā, šādi motīvi. 

 

Civillietu tiesu palāta nepareizi iztulkojusi un piemērojusi likuma „Par preču zīmēm 

un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” 4.panta sestās daļas 2.punktu. 

Minētā norma noteic, ka personai, uz kuras vārda preču zīme reģistrēta, ir izņēmuma 

tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot jebkuru apzīmējumu, ja sakarā ar tā 

identiskumu vai līdzību preču zīmei un to preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību, 

kuriem reģistrēta preču zīme un saistībā ar kuriem minēto apzīmējumu lieto, pastāv iespēja, 

ka attiecīgie patērētāji šo apzīmējumu sajauc ar preču zīmi vai uztver šo apzīmējumu kā tādu, 

kas saistīts ar preču zīmi. 

Minētā norma likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” iekļauta, 

transponējot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Direktīvu 2008/95/EK, ar 

ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, (turpmāk – 

Direktīva 2008/95/EK), un tā atbilst šīs direktīvas 5.panta 1.punkta „b” apakšpunkta 

noteikumiem. Proti, Direktīvas 2008/95/EK 5.panta 1.punkta „b” apakšpunkts noteic, ka 

reģistrēta preču zīme piešķir īpašniekam šajā ziņā ekskluzīvas tiesības; īpašniekam ir tiesības 

atturēt visas trešās personas, kas nav saņēmušas viņa piekrišanu, lietot komercdarbībā jebkuru 

apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko 

attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību, kas 

ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi. 

Pēc būtības identiska norma pirms tam iekļauta Direktīvas 89/104/EEK 5.panta 

1.punkta „b” apakšpunktā. 

Tāpat pēc būtības identiska norma atrodama prasības celšanas brīdī spēkā esošās 

Padomes 2009.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi 

(turpmāk – Regula Nr. 207/2009) 9.panta 1.punkts „b” apakšpunktā, saskaņā ar kuru 

Kopienas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešajām personām bez viņa 

piekrišanas komercdarbībā izmantot jebkādu apzīmējumu, ja sakarā ar tā identiskumu vai 

līdzību Kopienas preču zīmei un to preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību, kuriem 

reģistrēta Kopienas preču zīme un saistībā ar kuriem minēto apzīmējumu lieto, pastāv iespēja, 

ka attiecīgie patērētāji šo apzīmējumu sajauc ar preču zīmi; sajaukšanas iespēja ietver 

asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi. 

Lai gan šī Regulas norma attiecas uz Eiropas Savienības preču zīmi, tās satura 

identiskuma dēļ Eiropas Savienības Tiesas atziņas gan par Direktīvas 2008/95/EK 5.panta 

https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=72307030
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=72307030
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=72307030
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=72307030
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1.punkta „b” apakšpunkta interpretāciju, gan Regulas Nr. 207/2009 9.panta 1.punkta „b” 

apakšpunkta interpretāciju (gan par sajaukšanas iespējamības institūtu vispār) ir vienlīdz 

piemērojamas, iztulkojot likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

4.panta sestās daļas 2.punktu. 

Jautājums par to, vai minētās normas izpratnē pastāv zīmju sajaukšanas iespēja jeb 

varbūtība, ir tiesas vērtējuma jautājums, nevis konkrēta fakta pierādīšanas jautājums. 

Sajaukšanas iespējas būtība un vērtēšanas kritēriji, kuri tiesai jāizmanto, ir nostiprināti 

Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgajā judikatūrā. Saskaņā ar šo judikatūru sajaukšanas iespēja 

ir iespēja, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi nāk no viena un 

tā paša uzņēmuma vai no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem. Sajaukšanas iespēja ir jāvērtē 

visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver attiecīgos apzīmējumus un 

attiecīgās preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus faktorus, kam ir nozīme konkrētajā 

lietā, it īpaši apzīmējumu līdzības un aptverto preču vai pakalpojumu līdzības savstarpējo 

saistību (sk., piemēram, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2003.gada 9.jūlija sprieduma 

lietā Laboratorios RTB v. OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-

162/01, ECLI:EU:T:2003:199, 30.-33.punktu un tajos minēto judikatūru; 2014.gada 

16.janvāra sprieduma liet Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T-

528/11, ECLI:EU:T:2014:10, 48.punktu). 

Ievērojot minēto, gan no normu teksta tieši, gan no pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

tiesai jāņem vērā vairāku elementu kopums, tādu kā attiecīgā sabiedrības daļa (patērētāju 

loks) un patērētāju uzmanības līmenis, agrākās preču zīmes atšķirtspējas līmenis, zīmju 

līdzības līmenis, preču vai pakalpojumu līdzības līmenis. Sajaukšanas iespēja jāvērtē 

visaptveroši, ņemot vērā visus lietā nozīmīgos apstākļus. Tas nozīmē, ka tiesai ne tikai 

atsevišķi jāsalīdzina zīmes, atsevišķi jāsalīdzina preces (pakalpojumi) un jānosaka attiecīgā 

sabiedrības daļa (patērētāju loks) un patērētāju uzmanības līmenis, bet arī jāveic kopējais 

novērtējums, izsverot un samērojot šos faktorus. 

Apelācijas instances tiesa šādu pilnvērtīgu vērtējumu nav veikusi. Tiesa gan ir 

vērtējusi un salīdzinājusi prasītāja reģistrēto preču zīmi ar atbildētāja lietoto apzīmējumu, taču 

nav noteikusi attiecīgo sabiedrības daļu (attiecīgos patērētājus) un šo patērētāju uzmanības 

līmeni, preču identiskumu vai līdzības līmeni, reģistrētās preču zīmes atšķirtspējas un 

atpazīstamības tirgū līmeni un pēc tam nav veikusi kopējo visu iepriekšminēto faktoru 

savstarpējo samērošanu. 

Tādējādi tiesa pieļāvusi Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas pārkāpumu, jo 

nav devusi juridisku vērtējumu lietā būtiskiem apstākļiem, un 5.panta sesto daļu, jo nav 

ņēmusi vērā judikatūru. 

Tā, piemēram, Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprināto atziņu, ka zemāku 

līdzības pakāpi starp precēm un pakalpojumiem var kompensēt augstāka attiecīgo zīmju 

līdzības pakāpe, un otrādi (sk. Eiropas Savienības Tiesas 1998.gada 29.septembra sprieduma 

lietā Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, 

17.punktu; arī Eiropas Savienības Tiesas Vispārējās tiesas 2016.gada 22.septembra 

sprieduma lietā Sun Cali v EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-

512/15, ECLI:EU:T:2016:527, 52.punktu; u.c.; sk. arī Augstākās tiesas Civillietu 

departamenta 2018.gada 18.augusta sprieduma lietā Nr. SKC-115/2018 (C04195412) 
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9.11.punktu un 2018.gada 27.marta spriedumu lietā Nr. SKC-120/2018 

(C04295714) 9.7.punktu). 

Apelācijas instances tiesa ir pareizi norādījusi, ka sausās brokastis kā graudaugu 

produkts ir prece, kas attiecas uz 30.klases precēm. Taču spriedumā nav skaidra secinājuma 

par to, vai tas, tiesas ieskatā, nozīmē, ka pušu preces ir identiskas vai līdzīgas, un, ja līdzīgas, 

tad kāda ir līdzības pakāpe: augsta, vidēja vai zema, kura, savukārt, bija jāietver 

visaptverošajā vērtējumā, salīdzinot preču līdzības pakāpi ar apzīmējumu līdzības pakāpi. 

(Par preču un pakalpojumu salīdzināšanas kritērijiem plašāk sk. Augstākās tiesas 

Civillietu departamenta 2018.gada 18.augusta sprieduma lietā Nr.SKC-115/2018 

(C04195412) 9.6.punktu.)37 

 

Lai gan tiesa vērtējusi prasītāja reģistrētās preču zīmes „DRAUGU” līdzību ar 

atbildētājas lietoto kombinēto apzīmējumu, vienlaikus Augstākā tiesa konstatē, ka arī šis 

vērtējums izdarīts nepilnīgi, jo, līdzīgi kā ar precēm, arī zīmēm tiesa nav noteikusi līdzības 

pakāpi. Turklāt līdzības pakāpe nosakāma katram no salīdzināmajiem elementiem atsevišķi – 

vai vizuālā līdzība ir augsta, vidēja vai zema, vai fonētiskā līdzība ir augsta, vidēja vai zema, 

un tāpat, vai konceptuālā līdzība ir augsta, vidēja vai zema. 

 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot lietu apelācijas kārtībā, 2019.gada 

28.martā prasību noraidīja. Spriedums stājies spēkā. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, atkārtoti izvērtējot pierādījumus, cita 

starpā, secināja. 

Vārdu “draugu” un “draugi” fonētiskā atšķirība ir vārda galotnes patskanī. Pēc 

tradicionālās klasifikācijas patskaņi i un u ir ar augstu mēles pacēlumu (mēles kustība 

vertikālā līmenī) un tie abi ir īsie patskaņi, taču atšķirīga ir mēles kustība horizontālā līmenī: i 

iedalāms priekšējās rindas patskaņos, turpretim u – pakaļējās rindas patskaņos. Atšķirība ir arī 

iedalījumā pēc lūpu darbības – patskanis i ir nelabiāls (nenoapaļots), bet patskanis u ir labiāls 

(noapaļots patskanis – izrunājot noapaļo lūpas, vienlaikus pastiepjot tās uz priekšu). (Latviešu 

valodas gramatika. 2. izd. Rīga: LU latviešu valodas institūts, 2015, 40.–41. lpp.) 

Aktualizētajā “Mūsdienu literārās valodas vārdnīcā” vārda “draugs” skaidrojumā ir divas 

nozīmes. Pirmajā skaidrots šādi: “Cilvēks, ar ko saista draudzība.” Savukārt piebilde pie 

pirmās nozīmes ar atrunu, ka tas ir pārnestā nozīmē: “Dzīvnieks, kura izturēšanās iepazīta, kas 

ir pieradis (pie kā, kāda) u.tml.” Turklāt dots piemērs “četrkājainais draugs”. 

(http://tezaurs.lv/mlvv/#/sv/draugs) Laika gaitā ir zudusi cita pārnestā nozīme: “Tas, kas ir 

patīkams, iemīļots.” (http://tezaurs.lv/#/sv/draugs) un skaidrojuma daļa “cilvēks attieksmē 

pret to, pret ko viņš jūt īpašu labvēlību, simpātijas”. (Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 

2006, 255. lpp.) Vārdu lokot, mainās tā gramatiskā nozīme. 

Nominatīva (“draugi”) pamatfunkcija ir priekšmetu, dzīvu būtņu, darbību, procesu, 

abstraktu jēdzienu nosaukšana, tas ir neatkarīgs locījums. Savukārt ģenitīvs (“draugu”), izsaka 

piederību vai piederības attieksmi. Piederība var būt izteikta arī netieši. (Latviešu valodas 

 
37 Civillieta Nr. C04195412 iztirzāta VIII apakšnodaļā [26] Civiltiesiskā atbildība par tiesību uz preču zīmi 

pārkāpumu. 
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gramatika. 2. izd. Rīga: LU latviešu valodas institūts, 2015, 344.–346. lpp.) Respektīvi, 

vārdiem “draugu” un “draugi” divas no trim gramatiskajām nozīmēm sakrīt, atšķirība ir tikai 

locījumā. Lai arī, vārdus lokot, individuālā nozīme nemainās, tomēr atšķiras semantika – 

nominatīvs nosauc jēdzienu (piemēram, “trīs draugi”), turpretī ģenitīvs norāda uz piederību 

(piemēram, “labāko “draugu ”salmiņi” – skatoties izkārtojuma secību uz iepakojuma). 

Piederības attieksmi nemaina tas, ka pieraksts “Salmiņi “DRAUGU” ar magonēm” izjauc 

ierasto vārdu kārtību latviešu valodā, ģenitīvam parasti atrodoties pirms vārda, ar ko saistīts, 

jo šajā gadījumā ir būtisks vārdu izkārtojums uz iepakojuma, ko izvēlējies preces ražotājs. 

Ievērojot minēto, apzīmējumu “DRAUGU” un “3 DRAUGI” atšķirtspēju Civillietu tiesas 

kolēģija vērtē kā vidēju, jo Latvijas vidējais patērētājs, kurš pārvalda latviešu valodu, atšķir 

vārda “draugi” lietojumu priekšmeta nozīmē no tā lietojuma piederības nozīmē.  

Lai konstatētu, ka sabiedrība ar prasītāju kā preču zīmes īpašnieku saista arī to preču 

izcelsmi, uz kurām attiecas saliktais apzīmējums (atbildētāja prece), jānodibina, ka 

kombinētās preču zīmes patstāvīgais elements ir prasītāja reģistrētajai preču zīmei identisks 

apzīmējums (vai tam ar augstu pakāpi sajaucami līdzīgs apzīmējums) un ka tas tiešām 

joprojām spēj patstāvīgi pildīt atšķirtspējas funkciju. Atbildētāja kombinētās zīmes 

patstāvīgie, līdzvērtīgie elementi “oho!” un “3 DRAUGI”, Civillietu tiesas kolēģijas ieskatā, 

nav prasītāja reģistrētajai preču zīmei identiski apzīmējumi. Lai arī elements “3 DRAUGI” 

vērtējams kā ar vidēju pakāpi sajaucami līdzīgs apzīmējums, tomēr konkrētās kombinētās 

zīmes koptēlā tas nespēj patstāvīgi pildīt atšķirtspējas funkciju. Atbildētāja kombinētās zīmes 

grafiskais elements – trīs dzīvnieku (lāča, lauvas, krokodila) zīmējums – būtiski pastiprina 

vārdiskā apzīmējuma “3 DRAUGI” nozīmi, uzsverot, ka runa ir par trim draugiem, nevis 

piederību. Turklāt šajā gadījumā grafiskajam elementam kombinētajā preču zīmē ir 

dominējoša nozīme, norādot uz preču zīmes izmantotāja vēlmi vērsties pie konkrēta patērētāju 

loka (bērniem un pusaudžiem). Ievērojot minēto, Civillietu tiesas kolēģijai nav pamata 

uzskatīt, ka sabiedrība atbildētāja kombinētās zīmes izcelsmi saista ar prasītāju, proti, 

sajaukšanas iespējamība tiek vērtēta kā zema.  

 

Lielveikalos tirgotām precēm, kuras patērētāji paši izvēlas no plauktos izvietoto preču 

klāsta, patērētāju izvēli vairāk nosaka preču izskats (vizuālais faktors), līdz ar to figurālajiem 

elementiem ir svarīga loma (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 3.septembra sprieduma 

lietā Aceites del SurCoosurv Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, 75.-76.punktu). 

Ievērojot minēto, Civillietu tiesas kolēģija uzskata, ka bērni un pusaudži, izvēloties preces, 

prioritāru nozīmi piešķir to iepakojuma vizuālajam izskatam kopumā, nevis atsevišķiem 

patstāvīgiem elementiem, kā arī spēj nekļūdīgi atšķirt sev tīkamas iecienītas preces. Turklāt 

bērniem un pusaudžiem ir labas angļu valodas zināšanas, tādēļ viņu uzmanību var pievērst arī 

uz precēm izvietotie apzīmējumi angļu valodā. Šādos apstākļos Civillietu tiesas kolēģijai nav 

pamata šaubīties par to, ka sauso brokastu iepakojuma attēlā kā kombinētā preču zīmē 

ietvertajam apzīmējumam “3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS” kopā ar grafisko 

elementu – trīs dzīvnieku (lāča, lauvas, krokodila) zīmējumu – attiecībā pret prasītāja preču 

zīmi “DRAUGU” uz dažādiem labības produktiem, tai skaitā kukurūzas nūjiņām, cepumiem, 

salmiņiem, konfektēm u.tml., ir augsta atšķirtspēja konkrētajā patērētāju lokā.  
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[24] Civillietā Nr.C04259809 SIA „SERVILAT” 2009.gada 27.maijā cēla tiesā prasību pret 

SIA „KURŠU ZEME”, lūdzot aizliegt atbildētājai preču zīmes „NOSTAĻĢIJA” (reģistrācijas 

numurs Nr. M 59 282) prettiesisku izmantošanu, tai skaitā, lietot apzīmējumu „NOALGIA”38  

uz precēm vai to iepakojuma, piedāvāt, laist tirgū un uzglabāt attiecīgās preces šādiem 

nolūkiem, kā arī veikt jebkādu komercdarbību saistībā ar minēto apzīmējumu, pilnībā izņemt 

no tirdzniecības un iznīcināt pārkāpuma preces, kas marķētas ar apzīmējumu „NOALGIA.” 

Prasītāja ir Latvijas Republikā 2008.gada 20.jūnijā reģistrētas preču zīmes, kuras 

reģistrācija attiecas uz Nicas klasifikācijas 29.klases precēm: gaļa, gaļas izstrādājumi, to 

skaitā desas, „NOSTAĻĢIJA” (reģistrācijas Nr. M 59 282) īpašniece.  

SIA „KURŠU ZEME” izplata gaļas izstrādājumus marķētus ar stilizētu apzīmējumu 

„NOSTALGIA” burciņās, kas ir sajaucami līdzīgs prasītājas reģistrētajai preču zīmei, jo 

ietver pēc izrunas ļoti līdzīgu, bet jēdzieniski identisku vārdu. Preces ar minēto apzīmējumu ir 

pārdošanā Latvijas veikalos. Minēto apzīmējumu atbildētāja izmanto 29.klases precēm, 

tādējādi saskaņā ar likuma ,,Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 27.panta 

pirmajā daļā paredzēto notiek SIA „SERVILAT” preču zīmes nelikumīga izmantošana, kas 

aizskar prasītājas izņēmuma tiesības. Prasītāja nav devusi atļauju atbildētājai savas preču 

zīmes izmantošanai. 

Ar 2009.gada 10.marta vēstuli atbildētāja brīdināta par tiesību pārkāpumu, pieprasot 

izbeigt minētā apzīmējuma izmantošanu un veikt visas nepieciešamās darbības iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanai.  

Atbildētāja noraidīja prasītājas iebildumus pēc būtības, jo izmantotajam apzīmējumam 

konkrētajā izpildījumā nav nekādas semantiskas nozīmes, strīdus apzīmējumā izmantots 

grafisks elements „sirpis un āmurs” un kopumā salīdzināmajiem apzīmējumiem ir atšķirīgs 

grafiskais izpildījums.  

Ar Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 28.marta spriedumu SIA „SERVILAT” prasība 

noraidīta pilnīgi.  

Nereti zīmju fonētisku līdzību var pilnībā atsvērt patērētājiem uztverama apzīmējumu 

vizuālā vai semantiskā atšķirība. Analizējot abas salīdzināmās zīmes secināms, ka tās 

acīmredzami būtiski atšķiras grafiskā izpildījuma ziņā: prasītājas preču zīme ir vārdiska zīme, 

kas rakstīta un reģistrēta standarta burtiem (un tādēļ tā vizuāli uztverama kā viens noteikts 

vārds, kas Latvijas iedzīvotājiem saprotams kā ilgas pēc dzimtenes, mājām, pagājušā), 

savukārt atbildētājas zīme ir kombinēta, kas daļēji sastāv no burtiem un daļēji no grafiska 

elementa. Pamatots atbildētājas viedoklis, ka apzīmējums „NO ALGIA” ( ) nav uztverams kā 

viens vārds, bet kā apzīmējums, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām: 1) burtu „NO” 

savienojuma, 2) grafiska attēla ,” kas asociējas ar apzīmējumu - par 180 grādiem apgrieztu 

sirpja un āmura savienojumu, un 3) burtu „ALGIA” savienojuma. Tieši elementa „ ” dēļ 

 
38 Vārda grafisks attēlojums sprieduma tekstā nav identificējams. Spriežot pēc sprieduma konteksta, grafiskais 

elements sastāv no zīmējuma, kurā attēloti sakrustots sirpis un āmurs, ko iespējams izlasīt arī kā burtus “C” un 

“T.” 
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apzīmējums „NO ALGIA” ( ) vizuāli acīmredzami atšķiras no prasītājas preču zīmes 

„NOSTAĻĢIJA”.  

Atbildētāja preču zīmē ietvertais grafiskais elements uzskatāms par tajā dominējošu 

elementu. Pirmkārt, tas ir līdzīgs vispārzināmajai bijušās PSRS emblēmai – „sirpim un 

āmuram”, tas ir, strādnieku un zemnieku savienības simbolam, kas vairumam patērētāju ir labi 

zināms un skaidri uztverams. Otrkārt, preču zīmju izmantošanas praksē diezgan reti 

sastopamas zīmes, kas ietver grafisku elementu kā vārda sastāvdaļu vai papildinājumu, vēl jo 

vairāk starp teksta daļām. Treškārt, ne burtu savienojumiem „NO” un ,,ALGIA”, ne 

„NOALGIA”, ne „NO ALGIA” nav nekādas nozīmes latviešu valodā, tādēļ simbols ar 

skaidru nozīmi kļūst jo īpaši būtisks un sevišķi piesaista patērētāju uzmanību. Ceturtkārt, 

patērētāji patur atmiņā neprecīzu priekšstatu par agrāk zināmo zīmi, tādēļ spilgtākajiem zīmju 

elementiem ir lielāka vai dominējoša loma šādā priekšstatā. Arī mīkstinājuma zīmju lietojums 

vienā zīmē un jebkādu mīkstinājuma zīmju iztrūkums otrā zīmē pastiprina zīmju vizuālo 

atšķirību. 

Nepamatots ir prasītājas viedoklis par konkurējošo apzīmējumu fonētisko līdzību, jo 

nav pamata apzīmējumu „ ” lasīt un saprast kā burtus „ST”. Prasītāja nav argumentējusi, 

kādēļ šādu simbolu vispār būtu jāmēģina pārvērst burtos, kā arī nav loģiski un prasītāja 

nekādi nav pamatojusi, kādēļ starp latīņu alfabēta burtiem viens (vai divi) burti pēkšņi būtu 

lasāmi kirilicā. Ja simbolu patiešām mēģinātu lasīt, iztēlojoties to burtos, izveidojas latīņu 

alfabētā tuvākās asociācijas raisošie burti „CT”, nevis „ST”. Savukārt vārds „NOCTALGIA” 

nav viens noteikts un patērētājiem saprotamas nozīmes vārds, un tas pats par sevi fonētiski 

nav identisks vai sajaucami līdzīgs prasītājas preču zīmei. Turklāt, vienu noteiktu, vispār 

saprotamu vārdu neveido visi burti, kopā lasīti – „NOALGIA” vai „NO ALGIA”. Atsevišķu 

burtu sakritība preču zīmē pati par sevi nevar būt par pamatu, lai preču zīmes atzītu par 

sajaucami līdzīgām. Preču zīmju fonētiska sajaukšana iegūst lielāku nozīmi, kad preces tiek 

realizētas, pircējam un pārdevējam sazinoties mutvārdos. Tā kā atbildētājas produkcija 

realizēta SIA „Rimi Latvija” veikalā, un vispārzināms, ka šie veikali ir pašapkalpošanās 

veikali, kuros patērētāji tieši pēc izskata atšķir preces, tas ir, vislielākā nozīme ir preču zīmes 

vizuālajam elementam. Pat ja abas zīmes būtu vairāk līdzīgas fonētiski, tās iepriekš aprakstītā 

simbola dēļ ļoti atšķiras vizuāli, un šajā gadījumā zīmju nelielo fonētisko līdzību pilnībā 

atsver patērētājiem uztveramā apzīmējumu vizuālā atšķirība. Atzīts, ka pastāv arī šādai 

neitralizēšanai vajadzīgais apstāklis, ka vismaz vienai no preču zīmēm no patērētāju viedokļa 

ir skaidra un noteikta nozīme, lai šie patērētāji varētu to uzreiz uztvert, bet otrai nozīmes nav 

vai tā ir cita: šajā gadījumā skaidra un uztveram nozīme ir prasītājas preču zīmes vārdam 

(„ilgas pēc dzimtenes, mājām, pagājušā”) un tāpat skaidra un uztveram nozīme ir atbildētājas 

lietotajam simbolam („strādnieku un zemnieku savienība”), kur katra no šīm divām nozīmēm 

ir pilnīgi cita, savukārt atbildētājas lietoto burtu savienojumam „NO ALGIA” skaidras 

nozīmes nav. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.septembra spriedumu sakarā 

ar SIA „SERVILAT” apelācijas sūdzību, prasība apmierināta. Tiesa nospriedusi aizliegt SIA 

„KURŠU ZEME” preču zīmes „NOSTAĻĢIJA” (reģistrācijas Nr. M 59282) prettiesisku 

izmantošanu, tai skaitā, lietot apzīmējumu „NO ALGIA” ( ) uz precēm vai to iepakojuma, 
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piedāvāt, laist tirgū un uzglabāt attiecīgās preces šādiem nolūkiem, kā arī veikt jebkādu 

komercdarbību saistībā ar minēto apzīmējumu. Uzlikt par pienākumu SIA „KURŠU ZEME” 

trīs mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža pilnībā izņemt no tirdzniecības un 

iznīcināt pārkāpuma preces, kas marķētas ar apzīmējumu „NO ALGIA.” 

Spriedumā norādīti šādi motīvi. 

Nav strīda, ka konkrētajā gadījumā konkurējošās preču zīmes atšķiras grafiskā 

izpildījuma ziņā no vizuālā viedokļa. Prasītājas lietotā preču zīme ir vārdiska zīme, kas 

rakstīta un reģistrēta standarta burtiem. Atbildētājas lietotais apzīmējums ir kombinēta zīme, 

kas daļēji sastāv no burtiem, bet daļēji – no grafiska elementa. No SIA „KURŠU ZEME” 

pārstāves paskaidrojumiem tiesas sēdē un arī no paša grafiskā elementa redzams, ka tā sastāvā 

ir divi savstarpēji sakrustoti burti „C” un „T”. Ir acīmredzams, ka šāds grafiskais elements 

būtiski atšķiras no bijušajā PSRS plaši lietotā simbola „sirpis un āmurs”, kas apzīmē 

strādnieku un zemnieku savienību. Turklāt šo grafisko elementu atšķirība izpaužas ne vien 

apstāklī, ka nav ietverts ne sirpja, ne āmura veidols, bet arī tajā, ka atšķirībā no minētā PSRS 

simbola tajā attēlotie elementi ir apgriezti par 180 grādiem . Neesot blakus salīdzinājumam, 

grafiskais elements noteiktos apstākļos var radīt arī asociācijas ar bijušo PSRS simbolu. Tā kā 

galvenais kritērijs konkurējošu preču zīmju līdzības noteikšanā ir vidusmēra patērētājam 

radītais kopējais iespaids, nozīmīgi ir noskaidrot, kādu kopējo iespaidu, lietojot grafisko 

elementu konkrētā vārda vidū, atbildētājs ir vēlējies patērētājam radīt. Atbildētājas nolūks ir 

bijis iekļaut grafisko attēlu kopējā apzīmējuma nozīmē, kur tas aizstātu vārdam „nostalģija” 

iztrūkstošos burtus „S” un „T”. Šajā sakarā jāņem vērā, ka slāvu „C” tiek izrunāts kā latīņu 

„S”, kas arī ir vienīgā atšķirība, vērtējot konkurējošās zīmes no fonētiskā aspekta. Nekādu citu 

loģisku skaidrojumu par divus sakrustotus burtus ietveroša grafiska elementa lietošanu vārda 

vidū tiesas sēdē nespēja sniegt arī atbildētājas pārstāve. Tādējādi no fonētiskā aspekta 

apzīmējumiem „NOSTAĻĢIJA” un „NOSTALGIA”  ir pietiekami nozīmīga līdzība, un 

vidusmēra patērētājs tos var sajaukt vai arī uzskatīt par savstarpēji saistītiem. Turklāt jāņem 

vērā, ka Latvijā vidusmēra patērētājs vienlīdz labi pārzina gan slāvu, gan arī latīņu burtus, un 

no apzīmējuma „NOSTALGIA” ( ) bez grūtībām ir spējīgs veidot fonētiski labskanīgu un 

atpazīstamu jēdzienu „nostalģija”, slāvu „C” izrunājot kā „S”, bet izskaņu „algia” izrunājot kā 

„alģija”. Tāpat minēto apzīmējumu fonētisko skanējumu būtiski neietekmē fakts, ka prasītājas 

lietotajā preču zīmē patskanis „L” lietots ar mīkstinājumu, kamēr atbildētājas lietotajā 

apzīmējumā mīkstinājuma nav. Pirmās instances tiesa pareizi atzinusi, ka pašapkalpošanās 

veikalā preču nosaukuma fonētiskajam skanējumam nav izšķirošā loma, jo patērētājs, 

izvēloties preci, tās nosaukumu nevienam vārdā nenosauc. Tomēr jāņem vērā, ka produkta 

nosaukuma fonētiskajam skanējumam jebkurā gadījumā ir būtiska nozīme patērētāju 

savstarpējā komunikācijā, kas ietekmē attiecīgā produkta atpazīstamību tirgū. Skaidrojošajā 

vārdnīcā (www.tezaurs.lv) ar jēdzienu „nostalģija” latviešu valodā saprot ilgas pēc kā 

pagājuša, parasti idealizēta; vēlēšanās atgriezties, parasti idealizētā, pagātnē. No jēdzieniskā 

viedokļa konkurējošie apzīmējumi „NOSTALGIA” ( ) un „NOSTAĻĢIJA” ir identiski. 

Minēto apstiprina lietas materiāliem pievienotās fotogrāfijas no vairākiem „Supernetto” un 

„Rimi” veikalu preču plauktiem, kur atbildētājas ražotā produkcija patērētājam tiek piedāvāta 

ar apzīmējumu NOSTALGIA vai NOCTALGIA, kā arī SIA „KURŠU ZEME” mājas lapā 

ietvertā informācija par uzņēmuma ražoto produkciju ar nosaukumu „Gaļas konservi 
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NOSTALGIA”. Nepelna ievērību SIA „KURŠU ZEME” pārstāves arguments, ka 

apzīmējuma „NOALGIA” jēdzieniskā nozīme ir „bez sāpēm”, kas izriet no grieķu valodas 

vārdu „NO” un „ALGIA” tulkojuma, jo nav pierādījumu, ka šādi to spētu uztvert vidusmēra 

patērētājs. Jāņem vērā, ka Latvijas vidusmēra patērētājs pārtikas jomā grieķu valodu 

nepārzina, turklāt šādam nosaukumam nav atrodama loģiska saikne ar cilvēka uzturā 

lietojamu pārtiku. Līdz ar to ir pamats atzīt, ka arī apzīmējumam „NOALGIA” jēdzieniskā 

nozīme ir „ilgas pēc kā pagājuša, vēlēšanās atgriezties”. Minētie argumenti apgāž atbildētājas 

versiju, ka grafiskais simbols ir apzīmējuma „NOALGIA” dominējošais elements. Par 

dominējošu var uzskatīt tādu elementu, kuru patērētājs nekavējoties atpazīst un uztver tajā 

ietverto jēdzienu kā galveno, kamēr pārējā apzīmējuma daļa veido vienīgi fonu. Konkrētajā 

gadījumā grafiskais simbols ietver attiecīgā apzīmējuma jēgu izsakošā vārda iztrūkstošos 

burtus, palīdzot patērētājam uztvert apzīmējuma vienoto jēdzienu. Lietā nav pierādījumu, ka 

grafiskais simbols pats par sevi vidusmēra patērētājam pārtikas jomā radītu kādas konkrētas 

asociācijas, kuras jēdzieniski būtu uztveramas citādi kā konkurējošajai preču zīmei. Prasītāja 

pamatoti norādījusi, ka atbildētājas lietotajā apzīmējumā ietvertais grafiskais simbols, neesot 

blakus strādnieku un zemnieku savienību apzīmējošajam simbolam „sirpis un āmurs”, daļai 

vecāka gadagājuma patērētāju var radīt atbilstošas asociācijas, jēdzienā „nostalģija” ietvertās 

ilgas pēc idealizēta pagājušā konkretizējot - saistot ar bijušo PSRS. Tomēr, ņemot vērā, ka 

kopš PSRS sabrukuma ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, nav pamata atzīt, ka šāda uztvere būtu 

attiecināma uz vidusmēra patērētāju lietas izskatīšanas brīdī. Līdz ar to šim faktam strīda 

izšķiršanā nav nozīmes. Apstākļos, kad no fonētiskā aspekta konkurējošās preču zīmes ir 

atzītas par pietiekami līdzīgām, bet no jēdzieniskā – par identiskām, no kopējā iespaida 

viedokļa atzīstams, ka patērētājam pastāv iespēja apzīmējumu „NO ALGIA” ( ) sajaukt vai 

saistīt ar preču zīmi „NOSTAĻĢIJA”. 

Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniegusi SIA „KURŠU ZEME”, lūdzot to atcelt 

pilnīgi, un nodot lietu jaunai izskatīšanai. 

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2016.gada 31.maijā nosprieda Augstākās tiesas 

Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.septembra spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai 

izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, pamatojot spriedumu ar turpmāk minētajiem argumentiem. 

Apstrīdētais apzīmējums „NO ALGIA” ir figurāla kombinēta zīme, savukārt prasītājas 

reģistrētā preču zīme „NOSTAĻĢIJA” (reģ. Nr. M 59 282) ir vārdiska. Prasītājas vārdiskā 

preču zīme, kas rakstīta un reģistrēta standarta burtiem, un tādēļ vizuāli uztverama kā viens 

noteikts vārds, kas Latvijas iedzīvotājiem parasti saprotams kā ilgas pēc dzimtenes, mājām 

(literārā valodā – nostalģija). Apzīmējums „NO ALGIA” nav uztverams kā viens vārds, bet kā 

apzīmējums, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām:1) burtu „NO”; 2) grafiskā attēla, kas 

asociējas ar sirpja un āmura savienojumu, kas pagriezts par simt astoņdesmit grādiem un 3) 

burtu „ALGIA” savienojuma. Apzīmējums „NO ALGIA” vizuāli acīmredzami atšķiras no 

pretstatītās preču zīmes „NOSTAĻĢIJA”. Apzīmējumā grafiskais elements nepārprotami ir 

dominējošais, kas piesaista patērētāju uzmanību, un zināmā mērā ir līdzīgs vispārzināmam 

bijušās PSRS strādnieku un zemnieku savienības simbolam – sirpim un āmuram, tādēļ lielai 

daļai patērētāju tas ir saprotams. Šis grafiskais elements izvietots kā vārda sastāvdaļa, proti, 

starp savienojumiem „NO” un „ALGIA”, kuriem latviešu valodā nav nekādas nozīmes, tādēļ 
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tieši minētais simbols piesaista patērētāju uzmanību. Iespējams izraisot patīkamas atmiņas par 

bijušās PSRS laikiem, kas savukārt daļai patērētāju, iespējams, izraisa tieši pretējas atmiņas 

par šo laika posmu, bet daļai patērētāju šis apzīmējums neizraisa šāda veida emocijas, jo par 

PSRS laikiem un to simboliem nekas nav zināms. Tieši grafiskajam elementam, kā pamatoti 

norādīts kasācijas sūdzībā, ir dominējoša loma patērētāju priekšstata veidošanā, ar kura 

palīdzību var identificēt preci. Pat pieņemot, ka patērētājs var uztvert burtu „NO” 

savienojumu un burtu „ALGIA” savienojumu kā viena vārda sastāvdaļas, nav pamata 

uzskatīt, ka vārds „NOALGIA” ir tik līdzīgs vārdam „NOSTAĻĢIJA”, ka iespējama to 

sajaukšana. It īpaši ņemot vērā, ka dominējošais elements sadala šo apzīmējumu divās daļās. 

Civillietu departaments piekrita kasācijas sūdzības argumentam, ka apelācijas instances tiesas 

secinājums, ka grafiskais elements kirilicā veido burtu „CT” savienojumu un to vidusmēra 

patērētājs uztver kā latīņu burtu „ST” savienojumu un fonētiski lasa to kā vārdu 

„NOSTAĻĢIJA”, kas ir identisks prasītājas preču zīmei, nav balstīts uz pierādījumiem 

(piemēram, patērētāju aptauja). No tiesas sprieduma nav saprotams, kādēļ starp latīņu alfabēta 

burtiem, pat ja pieņemtu, ka apzīmējums veido burtus CT, burts „C” būtu lasāms kirilicā. 

Turklāt, kā pamatoti norādījusi kasācijas sūdzības iesniedzēja, Latvijā jau ir izveidojusies 

vesela patērētāju paaudze, kuras lielākā daļa nepārvalda krievu valodu un līdz ar to arī slāvu 

alfabētu. Maz ticams, ka vidusmēra patērētājs, ieraugot preci ar apstrīdēto apzīmējumu 

mēģinās veidot fonētiski labskanīgu vārdu, jo vidusmēra patērētājs parasti zīmi uztver kā 

veselumu, nepievēršoties tās analīzei detaļās, visdrīzāk viņa uzmanību piesaistīs tieši 

grafiskais elements, tādā veidā atšķirot viena ražotāja preci no cita ražotāja precēm. Ja 

simbolu mēģinātu lasīt, iztēlojoties to burtos, vārds „NOCTALGIA” fonētiski ir nedaudz 

līdzīgs vārdam „NOSTAĻĢIJA”, taču iepriekš minētā grafiskā elementa (simbola) dēļ 

apstrīdētais apzīmējums vizuāli atšķiras un vārdiskā elementa līdzība kļūst mazāk nozīmīga. 

Zīmju atšķirīgās pazīmes un to radītais kopiespaids, Civillietu departamenta ieskatā, visdrīzāk 

ļauj atšķirt vienu zīmi no otras. Apzīmējuma kopējais vizuālais iespaids nedod pārliecinošu 

pamatu uzskatīt, ka preču zīmes ir sajaucami līdzīgas un apstrīdētais apzīmējums ietver 

vārdam „NOSTAĻĢIJA” identisku vārdu, kā to atzinusi apelācijas instances tiesa.  

Jāpiezīmē, ka detalizētā pretstatītās zīmes un apstrīdētā apzīmējuma analīze, kas izdarīta 

kasācijas instances tiesas sprieduma motīvu daļā, attiecas uz faktu vērtējumu, kas nav šīs 

tiesas instances kompetencē un līdz ar to nevar būt saistoša apelācijas instances tiesai, izskatot 

lietu atkārtoti. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija, izskatot prasību apelācijas kārtībā 

2017.gada 18.janvārī nosprieda sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Servilat” prasību pret 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kuršu Zeme” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas 

aizliegšanu noraidīt pilnībā. 

Spriedums stājies spēkā. 

Spriedumā norādīti šādi argumenti. 

Analizējot abas salīdzināmās zīmes, tiesas kolēģija secina, ka tās acīmredzami būtiski 

atšķiras grafiskā izpildījuma ziņā: prasītājas preču zīme ir vārdiska zīme, kas rakstīta un 

reģistrēta standarta burtiem. Tādēļ prasītājas preču zīme ir vizuāli uztverama kā viens noteikts 
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vārds, kas Latvijas iedzīvotājiem saprotams kā ilgas pēc dzimtenes, mājām, pagājušā (literārā 

valodā – nostalģija). Savukārt atbildētājas zīme ir figurāla kombinēta zīme, kas daļēji sastāv 

no burtiem un daļēji no grafiska elementa. Apzīmējums ,,NO ALGIA” nav uztverams kā 

viens vārds, bet kā apzīmējums, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām: 1) burtu „NO” 

savienojuma, 2) grafiska attēla, kas asociējas ar apzīmējumu „ ” - par simt astoņdesmit 

grādiem apgrieztu sirpja un āmura savienojumu, un 3) burtu „ALGIA” savienojuma. Tikai ļoti 

uzmanīgs patērētājs var pamanīt, ka minētais grafiskais attēls īstenībā ir sakrustotu burtu “C” 

un “T” savienojums, kas izpildīts īpašā grafiskā veidā. Tieši grafiskā elementa dēļ 

apzīmējums ,,NO ALGIA” vizuāli acīmredzami atšķiras no prasītājas preču zīmes 

„NOSTAĻĢIJA”. Apzīmējumā ,,NO ALGIA” grafiskais elements nepārprotami ir 

dominējošais, kas piesaista patērētāju uzmanību, un zināmā mērā ir līdzīgs bijušās PSRS 

strādnieku un zemnieku savienības simbolam – sirpim un āmuram. Šis grafiskais elements 

izvietots kā vārda sastāvdaļa, proti, starp savienojumiem „NO” un „ALGIA”, kuriem latviešu 

valodā nav nekādas nozīmes, tādēļ tieši minētais simbols piesaista patērētāju uzmanību. Šādas 

struktūras dēļ apstrīdētā preču zīme ir uztverama kā izdomāts jeb fantāzijas apzīmējums. Pat 

pieņemot, ka patērētājs var uztvert burtu „NO” savienojumu un burtu „ALGIA” savienojumu 

kā viena vārda sastāvdaļas, nav pamata uzskatīt, ka vārds „NOALGIA” ir tik līdzīgs vārdam 

„NOSTAĻĢIJA”, ka iespējama to sajaukšana. It īpaši ņemot vērā, ka dominējošais elements 

sadala šo apzīmējumu divās daļās, turklāt arī mīkstinājuma zīmju lietojums vienā zīmē un 

jebkādu mīkstinājuma zīmju iztrūkums otrā zīmē pastiprina zīmju vizuālo atšķirību. 

Rezumējot augstāk norādīto, tiesas kolēģija pilnībā pievienojas pirmās instances tiesas 

uzskatam, ka abas salīdzināmās zīmes vizuāli nav līdzīgas, līdz ar to tās nav sajaucamas, jo šo 

zīmju radītais kopiespaids ir pilnīgi atšķirīgs. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas motīvi spriedumā 2017.gada 18.janvārī 

lietā C04259809, kas attiecas uz pretstatītās un apstrīdētās preču zīmes salīdzinošo vērtējumu, 

neatšķiras no Augstākās tiesas Civillietu departamenta motīviem spriedumā 2016.g. 31.maijā 

šajā pašā lietā. Ņemot vērā atsevišķu secinājumu tekstuālo sakritību, rodas šaubas, vai, 

izskatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesa šos faktus atkārtoti patstāvīgi vērtējusi, vai 

arī, uzskatot Senā sapriedumā ie3tvertās atziņas par saistošām, nekritiski ietvērusi tās 

spriedumā. 

[25] Civillietā Nr. C30353215 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD 2015.gada 

13.martā cēlusi tiesā prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” un 

/pers. E/ par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Prasības pieteikumā un tā 

grozījumos ir norādīts, ka prasītājam pieder izņēmuma tiesības uz apzīmējumu CFMOTO, kas 

pamatotas uz Kopienas preču zīmes “CFMOTO” reģistrāciju Nr. 00864731 attiecībā uz 

12.klases precēm – transporta līdzekļu pret aizdzīšanas signalizācijas; transporta līdzekļu 

amortizatori; transporta līdzekļu riteņu rumbas; transporta līdzekļu pagrieziena rādītāji; 

sauszemes transporta līdzekļi; motori un dzinēji; motocikli; motociklu rāmji; motociklu 

korpusu pārsegi; motociklu degvielas tvertnes; motociklu sēdekļu polsteri. Prasītājs ir 

konstatējis, ka atbildētājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” bez prasītāja 

atļaujas lieto domēna vārdu, kas reģistrēts kā augstākā līmeņa domēns cfmoto.lv (turpmāk arī 

- domēna vārds cfmoto.lv), t.i., domēna vārdu, kas ir identisks prasītāja reģistrētai preču 

zīmei. Mājaslapā http://cfmoto.lv/ domēna vārds cfmoto.lv tiek izmantots tajā pašā 
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komercdarbības nozarē kā prasītāja Kopienas preču zīme. Atbilstoši mājaslapai 

http://cfmoto.lv/, prasītāja tiesības tiek pārkāptas arī tādējādi, ka atbildētāja e-pastā un 

sociālās vides Twiter kontā ir iekļauts preču zīmei CFMOTO identisks apzīmējums, proti, 

info@cfmoto.lv un @cfmoto_lv. Atbildētājs, lietojot domēna vārdu cfmoto.lv, aizskar citu 

personu likumīgās intereses, proti, prasītāja domēna vārda cfmoto.lv lietošana komercdarbībā 

bez preču zīmes CFMOTO īpašnieka – prasītāja atļaujas pārkāpj preču zīmes īpašnieka 

likumiskās intereses un izņēmuma tiesības attiecībā uz apzīmējuma “CFMOTO” 

izmantošanu. Prasītājs cēlis prasību arī pret nelikumīgu domēna vārda cfmoto.lv lietošanas 

tiesību reģistrāciju LU aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūtā”. Domēns cfmoto.lv ir reģistrēts uz /pers. E/ vārda. Domēna reģistrācija bez preču 

zīmes atļaujas, aizskar citu personu likumīgas intereses. /pers. E/, reģistrējot minēto domēnu 

bez prasītāja atļaujas, pārkāpj preču zīmes īpašnieka likumiskās intereses un izņēmuma 

tiesības attiecībā uz apzīmējuma CFMOTO izmantošanu.  

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.janvāra spriedumu 

nospriests apmierināt daļēji ZHEJIANG CFMOTO POWER Co., LTD prasību pret 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” un /pers. E/ par preču zīmes 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Noraidīta prasība pret /pers. E/ daļā par domēna 

‘“cfmoto.lv” pārreģistrāciju uz ZHEJIANG CFMOTO POWER Co., LTD. Aizliegts 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” izmantot komercdarbībā domēna vārdu 

cfmoto.lv uz transportlīdzekļu pretaizdzīšanas signalizācijām, transporta līdzekļu 

amortizatoriem, transportlīdzekļu riteņu rumbām, transportlīdzekļu pagrieziena radītājiem, 

sauszemes transportlīdzekļu motoriem un dzinējiem, motocikliem, motociklu rāmjiem, 

motociklu korpusu pārsegiem, motociklu degvielas tvertnēm, motociklu sēdekļu polsteriem, 

12.preču klasē. Uzlikts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” pienākums 

viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža mainīt e-pasta nosaukumu 

info@cf.moto.lv uz tādu, kuras nosaukumā nav apzīmējuma „cfmoto”. Uzlikts sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” pienākums viena mēneša laikā no sprieduma spēkā 

stāšanās brīža mainīt Twittera konta nosaukumu @cfmoto_lv uz tādu, kuras nosaukumā nav 

apzīmējuma „cfmoto”. Piedzīti no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” 

prasītāja labā tiesāšanās izdevumi.  

Tiesa, izvērtējot prasītāja prasījumu daļā pret /pers. E/ par domēna ‘“cfmoto.lv” 

pārreģistrāciju uz ZHEJIANG CFMOTO POWER Co., LTD, uzskatīja, ka prasība šajā daļā ir 

noraidāma kā nepamatota. Norādīja, ka no Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūta 2014.gada 15.decembra izziņas izriet, ka starp domēna vārda lietotāju 

un reģistra turētāju Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu 2010.gada 

5.jūlijā tika noslēgts līgums par pakalpojumu – domēna vārda lietošanas tiesībām uz noteiktu 

laika posmu ar tiesībām šo lietošanas tiesību periodu pagarināt, pie kam domēna vārda 

lietotājs ir atbildīgs un apņēmies, ka izveidotais domēna vārds neaizskar citu personu 

likumīgās intereses un nepārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas atbilst Domēna 

vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā.lv. Tiesa norādīja, ka prasītājs nav 

apstrīdējis domēna cfmoto.lv reģistrāciju uz atbildētāja /pers. E/ vārda un tā pati par sevi nav 

atzīstama par nelikumīgu, jo apzīmējumu cfmoto nav aizliegts lietot un izmantot kā domēna 

vārdu uz precēm un pakalpojumiem, kuriem nav reģistrēta prasītāja preču zīme un pienākuma 

uzlikšana pārreģistrēt domēnu uz prasītāja vārda pēc būtības ir domēna kā izveidotas vērtības 
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īpašuma tiesību nodošana prasītājam. Pie apstākļiem, kad atbildētājam tiek aizliegts izmantot 

komercdarbībā domēna vārdu cfmoto.lv uz transportlīdzekļu pretaizdzīšanas signalizācijām, 

transporta līdzekļu amortizatotiem, transportlīdzekļu riteņu rumbām, transportlīdzekļu 

pagrieziena radītājiem, sauszemes transportlīdzekļu motoriem un dzinējiem, motocikliem, 

motociklu rāmjiem, motociklu korpusu pārsegiem, motociklu degvielas tvertnēm, motociklu 

sēdekļu polsteriem, 12.preču klasē, tiesa uzskatīja, ka pārkāpums tiek novērsts ar tiesas 

spriedumu, uzliekot atbildētājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” 

pienākumrīkojumu, un atbildētājam /pers. E/ nav uzliekams pienākums pārreģistrēt domēnu 

cfmoto.lv uz prasītāja vārda.  

Par minēto spriedumu atbildētājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” 

iesniedzis apelācijas sūdzību, pārsūdzot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

2016.gada 28.janvāra spriedumu daļā, kurā prasība ir apmierināta. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar spriedumu 2016.gada 23.novembrī 

Civillietu, atzina, ka apelācijas sūdzība ir noraidāma kā nepamatota, savukārt prasība 

apelācijas instances tiesā izskatāmajā daļā ir apmierināma.  

Spriedums stājies spēkā. 

Civillietu tiesas kolēģija par nepamatotu atzina apelācijas sūdzības argumentu, ka 

prasītājs nav cēlis prasību par nelikumīgās preču zīmes izmantošanas pārtraukšanu, bet gan 

par domēna vārda nelikumīgās lietošanas aizliegšanu un pret nelikumīgu lietošanas tiesību 

reģistrāciju. Prasības pieteikumā prasītājs, cita starpā, ir norādījis, ka atbildētājs, lietojot 

domēna vārdu cfmoto.lv, aizskar citu personu likumīgās intereses, proti, prasītāja domēna 

vārda cfmoto.lv lietošana komercdarbībā bez preču zīmes CFMOTO īpašnieka – prasītāja 

atļaujas pārkāpj preču zīmes īpašnieka likumiskās intereses un izņēmuma tiesības attiecībā uz 

apzīmējuma “CFMOTO” izmantošanu. No prasības pieteikuma satura un tā lūgumu daļā 

ietvertajiem prasījumiem ir skaidri saprotams prasības celšanas mērķis – prasītāja preču zīmes 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un aizliegšana. Apstāklim, ka prasītājs savā prasības 

pieteikumā aiz vārdiem “Prasības pieteikums” prasības priekšmetu ir norādījis šaurāk, nekā 

turpmākajā prasības pieteikuma saturā, dotajā gadījumā nav izšķirošas nozīmes.  

 

[26] Civillietā Nr. C04195412 Nīderlandes komercsabiedrība „GNT International B.V.” 

(pēc nosaukuma maiņas – „GNT Beheer B.V.” un vēlāk – „GNT Group B.V.”) 2012.gada 

8.februārī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „NutriFood Ingredients” par preču zīmes 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un tiesību uz domēna vārdu nodošanu, lūdzot: 1) 

uzlikt SIA „NutriFood Ingredients” pienākumu nomainīt firmas nosaukumu, lai tajā nebūtu 

ietverts apzīmējums „Nutrifood” vai tam sajaucami līdzīgs apzīmējums; 2) dzēst reģistrā 

eNom, Inc. (ASV) domēna vārda nutrifood.eu reģistrāciju uz SIA „NutriFood Ingredients” 

vārda un uzlikt SIA „NutriFood Ingredients” pienākumu nodot Nīderlandes sabiedrībai „GNT 

International B.V.” tiesības uz šī domēna vārda reģistrāciju; 3) piedzīt no SIA„NutriFood 

Ingredients” tiesāšanās izdevumus.  

Prasībā norādīti šādi apstākļi. Prasītājai pieder Eiropas Savienībā reģistrēta preču zīme 

„NutriFood” (reģistrācijas Nr. CTM 000698340) attiecībā uz 5. un 30.klases precēm – 

dažādām pārtikas piedevām. Šī reģistrācija ir spēkā arī Latvijā kopš 2004.gada 1.maija. 

Atbildētāja pārkāpj prasītājas preču zīmes tiesības, jo 2006.gada 24.februārī reģistrēja savu 

firmu „NutriFood Ingredients”, lai arī prasītājai piederošajai preču zīmei ir agrāks prioritātes 
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datums – 2004.gada 1.maijs. Tāpat atbildētāja pārkāpj prasītājas tiesības, 2008.gada 12.jūnijā 

uz sava vārda reģistrējot domēna vārdu nutrifood.eu. Šis domēna vārds ir identisks prasītājas 

preču zīmei. Interneta vietnē www.nutrifood.eu pieejamā informācija liecina par to, ka 

atbildētājas komercdarbība ir saistīta ar pārtikas piedevu piedāvāšanu patērētājiem. Arī 

interneta vietnē www.firmas.lv kā atbildētājas darbības nozare minēta „pārtikas piedevas, 

garšvielas”. Minētais liecina, ka atbildētājas komercdarbība ir saistīta ar pārtikas piedevām (to 

ražošanu un tirdzniecību), kas ir identiskas precēm, uz kurām attiecināta prasītājas preču 

zīmes „NutriFood” reģistrācija. Atbildētājas uzņēmuma nosaukums „NutriFood Ingredients” 

ir sajaucami līdzīgs prasītājas preču zīmei „NutriFood”, jo vārds „ingredients” (ingredienti, 

sastāvdaļas) uzņēmuma nosaukumā ir uztverams kā tā aprakstošā daļa. Tā patērētājiem 

norāda, ka uzņēmuma komercdarbība saistīta ar ingredientu ar nosaukumu „Nutrifood” 

piedāvāšanu, savukārt preču zīmes „NutriFood” reģistrācija ir attiecināta uz pārtikas 

piedevām, kas ir pārtikas produktu sastāvdaļas jeb ingredienti. Patērētāji šos apzīmējumus 

uzskatīs par savstarpēji saistītiem un tādiem, kam ir kopīga komerciālā izcelsme. Tādēļ 

prasītājai ir tiesības aizliegt šāda sajaucami līdzīga apzīmējuma izmantošanu komercdarbībā. 

Atbildētāja domēna vārdu nutrifood.eu ir reģistrējusi un izmanto ļaunprātīgi. Domēna vārds 

tiek izmantots, lai gūtu komerciālu labumu no prasītājas un tās ražoto produktu 

atpazīstamības tirgū. Prasītājas kompānija ir dibināta 1978.gadā Vācijā un darbojas visā 

pasaulē, regulāri piedalās pārtikas un dzērienu ražotājiem paredzētās izstādēs. Kompānijas 

klienti ir tādi zināmi pārtikas ražotāji kā „SoldanHolding + Bonbonspezialitäten GmbH” 

(konfektes un ārstnieciskās konfektes; Vācija), „Ferrero S.p.A.” (šokolādes izstrādājumi 

Nutella, Ferrero Rocher, Tic-Tac ; Itālija), „Gerber Juice Company Ltd.” (mazu bērnu un 

bērnu pārtika; Lielbritānija) u.c. Kompānija savā darbībā galveno uzsvaru liek uz tās ražoto 

produktu nevainojamo kvalitāti un piedāvā tirgū dabīgas izcelsmes pārtikas krāsvielas un ar 

preču zīmi „Nutrifood” pārtikas piedevas, tas ir, koncentrātus no augļiem un dārzeņiem, kuru 

sastāvā ir fitonutrienti jeb bioloģiski aktīvas vielas, kas nodrošina sabalansētu, veselīgu 

uzturu, kāarī uzlabo produktu ārējo izskatu un garšu. Atbildētāja, piedāvājot pārtikas piedevas 

patērētājiem, nevarēja nezināt par prasītājas kompānijas eksistenci un par tās piedāvātajiem 

produktiem, it īpaši ņemot vērā, ka kompānija izmanto tikai divas preču zīmes – 

„EXBERRY” pārtikas krāsvielām un „Nutrifood” koncentrātiem, pārtikas piedevām. Ņemot 

vērā, ka pārtikas piedevas iegādājas pārtikas produktu un dzērienu ražotāji (attiecīgie 

patērētāji), atbildētāja, izmantojot preču zīmi „Nutrifood” savā domēna vārdā, piesaista 

potenciālos klientus, kas, iespējams, citos apstākļos nenokļūtu atbildētājas tīmekļa vietnē. 

Tirgū izveidojas situācija, ka prasītājas klienti vai potenciālie klienti, meklējot informāciju par 

produktu „Nutrifood”, nokļūst atbildētājas tīmekļa vietnē, kurā ir liels virsraksts „NutriFood” 

un zem tā nelieliem burtiem– „Ingredients”. Atrodot šādu interneta vietni, patērētāji var 

domāt, ka tajā pieejamā informācija ir par meklēto produktu „Nutrifood”, un viņiem var 

rasties nepareizs priekšstats par prasītājas produktu, kas nodara kaitējumu prasītājai kā preču 

zīmes īpašniecei, jo grauj tās reputāciju un produkta labo slavu. Tā kā domēna vārds ir 

reģistrēts un tiek izmantots ļaunprātīgi, reģistrācija uz atbildētājas vārda ir atceļama, domēna 

vārdu nododot prasītājai.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 15.janvāra spriedumu prasība 

apmierināta. 
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Atbildētāja SIA „NutriFood Ingredients” iesniedza apelācijas sūdzību par minēto spriedumu, 

pārsūdzot to pilnā apjomā.  

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedumu prasība 

noraidīta.  

Prasītāja Nīderlandes komercsabiedrība „GNTGroup B.V.” iesniedza kasācijas sūdzību 

par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2018.gada 28.augustā nosprieda atcelt 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedumu un nodot lietu jaunai 

izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai. 

Spriedumā norādīti šādi motīvi. 

Apelācijas instances tiesa nepareizi iztulkojusi un piemērojusi likuma „Par preču 

zīmēmun ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” 4.panta sestās daļas 2.punktu. 

Vērtējot, vai var aizliegt prasītājas preču zīmes izmantošanu atbildētājas firmā, 

Civillietu tiesu palāta spriedumā atsaukusies uz Céline spriedumu. 39 Célines briedumā 

izteiktās atziņas var tikt piemērotas izskatāmajā lietā, jo minētais spriedums satur atziņas, kas 

attiecas arī uz visa Direktīvas 89/104/EEK 5.panta 1.punkta iztulkošanu. Minētais iztulkojums 

ir attiecināms uz likuma „Par preču zīmēmun ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.panta sesto 

daļu, jo tajā ir ieviests direktīvas 5.panta 1.punkts. Tāpat Direktīvas 5.panta 1.punkta 

interpretācija ir attiecināma uz Regulas Nr. 207/2009 9.panta 1.punkta „a” un „b” 

apakšpunktu piemērošanu, jo minētās tiesību normas pēc būtības ir identiskas. Tomēr 

apelācijas instances tiesa Céline sprieduma atziņas minējusi un piemērojusi selektīvi un 

pretēji šī sprieduma būtībai. Saskaņā ar Céline sprieduma 20.punktu apzīmējuma izmantošana 

attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem Direktīvas 89/104/EEK 5.panta 1.punkta izpratnē ir 

izmantošana ar mērķi atšķirt minētās preces vai pakalpojumus. Civillietu tiesu palāta citējusi 

Céline sprieduma 21.punktu, kurā minēts, ka sabiedrības nosaukuma, komercnosaukuma vai 

firmas zīmes mērķis pats par sevi nav atšķirt preces vai pakalpojumus. Faktiski sabiedrības 

nosaukuma mērķis ir identificēt sabiedrību, kamēr komercnosaukuma vai firmas zīmes mērķis 

ir apzīmēt veiktās komerciālās darbības. Tādējādi, tā kā sabiedrības nosaukuma, 

komercnosaukuma vai firmas zīmes izmantošana tikai identificē sabiedrību vai apzīmē 

komerciālās darbības, šādu izmantošanu nevar uzskatīt par izmantošanu „attiecībā uz precēm 

vai pakalpojumiem” Direktīvas 5.panta 1.punktaizpratnē. Tāpat Civillietu tiesu palāta 

atsaukusies uz Céline sprieduma 22.punktu, ka izmantošana „attiecībā uz precēm vai 

pakalpojumiem” šīs normas izpratnē pastāv, ja trešā persona izvieto apzīmējumu, kas veido 

tās sabiedrības nosaukumu, tās komercnosaukumu vai firmas zīmi, uz tās pārdotajām precēm. 

Taču Civillietu tiesu palāta nav ņēmusi vērā pēc iepriekšminētajiem punktiem uzreiz sekojošo 

23.punktu, kurā skaidrots, ka turklāt, pat tos neizvietojot, izmantošana „attiecībā uz precēm 

vai pakalpojumiem” iepriekš minētās normas izpratnē pastāv, ja trešā persona minēto 

apzīmējumu izmanto tādā veidā, ka tiek radīta saikne starp apzīmējumu, kas ir trešās personas 

 
39 TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta), 2007. gada 11. Septembrī, Lieta C-17/06, par lūgumu sniegt prejudiciālu 

nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Cour d'appel de Nancy (Francija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 

2006. gada 9. janvārī un kas Tiesā reģistrēts 2006. gada 17. janvārī, tiesvedībā Céline SARL pret Céline SA. 

Atrodams: 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=800703 

Aplūkots: 18.08.2021. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800703
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800703
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sabiedrības nosaukums, komercnosaukums vai firmas zīme, un precēm, ko tirgo, vai 

pakalpojumiem, ko piedāvā trešā persona. Iepriekšminētie punkti ir lasāmi kopā, un, to 

nedarot, apelācijas instances tiesa piešķīrusi Eiropas Savienības Tiesas spriedumam citu 

nozīmi, kādēļ nav novērtējusi lietas izspriešanai būtiskus apstākļus, kas, savukārt, varēja 

novest pie lietas nepareizas izspriešanas. Gadījumā, ja atbildētāja neizvieto firmas 

nosaukumu, kas ietver prasītājas preču zīmi „NutriFood”, uz precēm (pārtikas piedevām), 

kuras atbildētāja piedāvā tirgū, tiesai tieši saskaņā ar Céline sprieduma 23.punktu bija 

jānovērtē, vai atbildētājas izdarītā apzīmējuma „NutriFood”izmantošana ir izmantošana 

attiecībā uz precēm Direktīvas 5.panta 1.punkta un attiecīgi likuma „Par preču zīmēmun 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.pantasestās daļas izpratnē. Apelācijas instances tiesa 

pamatoti pievērsusies jautājumam, vai atbildētājas veiktā apzīmējuma „NutriFood” 

izmantošana firmas nosaukumā iespaido preču zīmes „NutriFood” funkciju garantēt 

patērētājiem preču vai pakalpojumu izcelsmi. Tomēr atbildi uz šo jautājumu tiesa balstījusi uz 

jau iepriekš šajā spriedumā par kļūdainām atzītajām atziņām (ka atbildētāja nav izvietojusi 

savu firmu uz precēm un ka atbildētāja nepiedāvā tirgū identiskas pārtikas piedevas), kā dēļ 

arī šo vērtējumu nevar atzīt par pamatotu. 

Atbildētāja SIA „NutriFood Ingredients” 2019.gada 18.martā iesniedza Rīgas 

apgabaltiesā, kurai lieta Nr.C04195412 bija nodota atkārtotai izskatīšanai kā apelācijas 

instances tiesai, pieteikumu par lietas izskatīšanas atlikšanu vai tiesvedības apturēšanu līdz 

brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (turpmāk – EUIPO) 

nolēmums ierosinātajā lietā Nr. 000033025C par Eiropas Savienības preču zīmes „NutriFood” 

(reģistrācijas Nr. CTM 000698340) atcelšanu sakarā ar tās neizmantošanu pēdējo piecu secīgu 

gadu laikā. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.aprīļa tiesas sēdes 

protokollēmumu pieteikums noraidīts.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.maija spriedumu prasība 

apmierināta.  

Atbildētāja Nīderlandes sabiedrība „GNT Group B.V.” iesniedza kasācijas sūdzību par 

minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. 

Izskatot kasācijas sūdzību, Senāts 2020.gada 21.maijā nosprieda to apmierināt, atcelt 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.maijaspriedumu un nodot lietu 

jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. 

Senāts atzīst par pareizu kasācijas sūdzības argumentu par apgabaltiesas nepamatotu 

atteikumu apturēt tiesvedību lietā. Tiesa nevarēja noraidīt atbildētājas lūgumu par tiesvedības 

apturēšanu bez pienācīgiem motīviem– ne tikai civilprocesuālo pārkāpumu dēļ, bet arī pēc 

būtības. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 14.jūnija Regulas (ES) 2017/1001 par 

Eiropas Savienības preču zīmi (turpmāk – Regula Nr. 2017/1001) 129.panta 1.punkts noteic, 

ka ES preču zīmju tiesas piemēro šīs regulas noteikumus. Atbilstoši Regulas 124.panta „a” 

punktam ES preču zīmju tiesām ir izņēmuma piekritība attiecībā uz visām prasībām sakarā ar 

ES preču zīmju pārkāpumiem, kāda ir konkrētajā lietā celtā prasība. Savukārt šīs Regulas 

132.panta 1.punkts paredz, ka ES preču zīmju tiesa, kas izskata 124.pantā minēto prasību, ja 

vien nav īpaša iemesla turpināt izskatīšanu, pēc savas iniciatīvas un pēc pušu uzklausīšanas 

vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas aptur lietas izskatīšanu, ja citā 

ES preču zīmju tiesā jau ir celta pretprasība, apstrīdot ES preču zīmes spēkā esību, vai ja 
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Birojam [EUIPO] jau ir iesniegts pieteikums par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu. 

SIA „NutriFood Ingredients” 2019.gada 18.marta pieteikumam bija pievienojusi EUIPO 

apstiprinājumu par paziņošanu pieteikuma iesniedzējai un par uzaicinājumu iesniegt 

pierādījumus, kurā norādīts, ka atbildētājas pieteikums 2019.gada 17.februārīir atzīts par 

pieņemamu un nosūtīts preču zīmes īpašniecei, kurai dots termiņš paskaidrojumu un preču 

zīmes lietošanas pierādījumu iesniegšanai. Ja šādi pierādījumi netiks iesniegti un netiks 

konstatēts pienācīgs nelietošanas attaisnojums, ES preču zīme tiks (daļēji) atcelta. Līdz ar to 

apgabaltiesai, konstatējot, ka EUIPO ir iesniegts un pieņemts pieteikums par prasītājas preču 

zīmes „NutriFood” (reģistrācijas Nr. CTM000698340)atcelšanu, nebija tiesību izskatīt lietu 

pēc būtības un bija pienākums apturēt tiesvedību, ja vien, kā minēts Regulas Nr. 2017/1001 

132.panta 1.punktā, nepastāvēja īpašs iemesls turpināt izskatīšanu. Šādiem īpašiem iemesliem 

turpināt lietas izskatīšanu jābūt saistītiem ar to, ka nav nozīmes tiesvedības apturēšanai, jo 

prasītāja prasībai par pārkāpuma novēršanu acīmredzami nav iespēju tikt apmierinātai 

(piemēram, noilgums, nepareizs atbildētājs u.tml.). 
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8. Civiltiesiskā atbildība par tiesību uz preču zīmi pārkāpumu 
 

[29] Civillietā Nr.C30582017 Francijas uzņēmuma L’OREAL prasības pieteikums pret 

/pers. B/, /pers. C/ un SIA “Love makeup” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas 

pārtraukšanu un domēna vārda nyxcosmetics.lv lietošanas tiesību nodošanu un nemantiskā 

kaitējuma atlīdzību.  Prasības pieteikumā norādīts, ka Francijas uzņēmumam L’OREAL 

pieder preču zīme “NYX” (fig.), kas ir starptautiski reģistrēta ar Nr. WO 1052316 un 

teritoriāli attiecināta uz Latviju ar 2013.gada 23.maiju. Minētā preču zīme ir reģistrēta 

attiecībā uz starptautiskās Nicas preču un pakalpojumu klasifikācijas 3.klases precēm (dažāda 

veida kosmētiskajiem līdzekļiem) – šķidra dekoratīvā kosmētika, kosmētiskās pūdernīcas, 

birstošie sejas pūderi, pūderveida sārtums, krēmveida sārtums, uzacu zīmuli, uzacu pūderis, 

acu ēnas, šķidrie acu zīmuļi, skropstu tuša, acu ēnu zīmulis, acu kontūrzīmulis, želejveida un 

krēmveida acu kontūrzīmulis, pērlīšu veida acu ēnu pūderis, lūpukrāsa, lūpu kontūrzīmulis, 

lielizmēra (jumbo) lūpukrāsas zīmulis, ķermeņa bronzas pūderis, ķermeņa bronzas losjons, 

ķermeņa bronzas krēms, mākslīgās skropstas, nagu lakas, mākslīgo skropstu līme, nagu lakas 

noņēmējs, kutikulu krēms, sejas tīrīšanas spilventiņi, sejas masku loksnes, acu krēms, kakla 

krēms, šampūns, ķermeņa losjons, dušas želeja, vannas putas, masāžas krēms. Norāda, ka 

zīmola “NYX” dekoratīvā kosmētika ir atzīta kā viena no populārākajām gan grima 

mākslinieku vidū, gan ikdienas patērētāju vidū. Šis zīmols tika izveidots 1999.gadā, un 

sākotnēji šā zīmola produkcija bija pieejama tikai profesionāļiem tirdzniecības izstādēs. 

Mūsdienās “NYX” zīmola produkcija ir nopērkama gan universālveikalos, gan 

skaistumkopšanas preču veikalos. Jau 2016.gada augustā presē parādījās publikācijas, ka 

oktobrī Latvijas tirgū ienāks dekoratīvās kosmētikas zīmols “NYX” Professional Makeup” un 

Rīgas centrā tiks atvērts šā zīmola galvenais veikals. Jaunais veikals atradīsies Rīgā, 

Aspāzijas bulvārī 32. Līdzīgi “NYX” veikali tiks atvērti Viļņā un Tallinā. 2016.gada 

22.oktobrīRīgā atvērās pirmais “NYX” veikals. 2016.gada 3.decembrītika atklāts pirmais 

“NYX” stends universālveikalā “Stockmann”. “NYX” kosmētikas zīmols ir regulāri 

pārstāvēts dažādās skaistumkopšanas preču izstādēs Latvijā, kā piemēram, “Expo Beauty 2017. 

Prasītāja ieskatā nemantiskā kaitējuma summa, kas būtu piedzenama no Atbildētāja ir 2000 EUR.  

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu 2018.gada 23.augustā prasība 

apmierināta. 

Tiesa secināja, ka lietā starp pusēm nav strīda, ka Francijas uzņēmumam L’OREAL 

pieder preču zīme “NYX” (fig.), kas ir starptautiski reģistrēta ar Nr. WO 1052316 (lietas 17.-

34.lapa) un teritoriāli attiecināta uz Latviju ar 2013.gada 23.maiju. Minētā preču zīme ir 

reģistrēta attiecībā uz starptautiskās Nicas preču un pakalpojumu klasifikācijas 3.klases 

precēm (dažāda veida kosmētiskajiem līdzekļiem) – šķidra dekoratīvā kosmētika, kosmētiskās 

pūdernīcas, birstošie sejas pūderi, pūderveida sārtums, krēmveida sārtums, uzacu zīmuli, 

uzacu pūderis, acu ēnas, šķidrie acu zīmuļi, skropstu tuša, acu ēnu zīmulis, acu kontūrzīmulis, 

želejveida un krēmveida acu kontūrzīmulis, pērlīšu veida acu ēnu pūderis, lūpukrāsa, lūpu 

kontūrzīmulis, lielizmēra (jumbo) lūpukrāsas zīmulis, ķermeņa bronzas pūderis, ķermeņa 

bronzas losjons, ķermeņa bronzas krēms, mākslīgās skropstas, nagu lakas, mākslīgo skropstu 

līme, nagu lakas noņēmējs, kutikulu krēms, sejas tīrīšanas spilventiņi, sejas masku loksnes, 

acu krēms, kakla krēms, šampūns, ķermeņa losjons, dušas želeja, vannas putas, masāžas 
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krēms. Tiesa secināja, ka ar Prasītāja iesniegtajiem pierādījumiem ir pierādīts, ka zīmola 

“NYX” dekoratīvā kosmētika ir plaši pazīstama un ir atzīta kā viena no populārākajām gan 

grima mākslinieku vidū, gan ikdienas patērētāju vidū. 

Tiesa nosprieda aizliegt/pers. C/, personas kods /personas kods/, izmantot komercdarbībā 

Latvijas Republikā preču zīmi “NYX” vai jebkuru citu apzīmējumu, kas ir identisks vai 

sajaucami līdzīgs ar preču zīmi “NYX” attiecībā uz Nicas klasifikācijas 3.klases precēm vai 

šo preču tirdzniecību. Aizliegt SIA “Love makeup”, reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, 

izmantot komercdarbībā Latvijas Republikā preču zīmi “NYX” vai jebkuru citu apzīmējumu, 

kas ir identisks vai sajaucami līdzīgs ar preču zīmi “NYX” attiecībā uz Nicas klasifikācijas 3 

klases precēm vai šo preču tirdzniecību. Aizliegt /pers. B/, personas kods /personas kods/, 

izmantot komercdarbībā Latvijas Republikā preču zīmi “NYX” vai jebkuru citu apzīmējumu, 

kas ir identisks vai sajaucami līdzīgs ar preču zīmi “NYX” attiecībā uz Nicas klasifikācijas 

3.klases precēm vai šo preču tirdzniecību. Piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, 

Francijas uzņēmuma L’OREAL labā nemantiskā kaitējuma atlīdzību 2000 EUR (divi tūkstoši 

euro) apmērā. Spriedums stājies spēkā. 

 

[28] Civillietā Nr. C04494311 Lielbritānijas uzņēmums „J.C. Bamford Excavators 

Limited” 2011.gada 4.novembrī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „JCB AGRI” (pēc 

nosaukuma maiņas – SIA „Diagro”) un [pers. A], lūdzot: 

1) aizliegt SIA „JCB AGRI” izmantot vārdisko apzīmējumu „JCB”, preču zīmi „JCB” 

(Latvijas Republikas reģistrācijas Nr.M 17 142) un preču zīmes „JCB” (Kopienas reģistrācijas 

Nr.000013607, Nr.002067122, Nr.005262670 un Nr.006472617), tostarp aizliegt ar šo 

apzīmējumu marķēto preču piedāvāšanu, laišanu tirgū vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem, 

pakalpojumu sniegšanu vai piedāvāšanu, preču importu vai eksportu saistībā ar šo 

apzīmējumu,  minētā apzīmējuma izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā; 

2) uzlikt SIA „JCB AGRI” pienākumu iznīcināt kustamo mantu, kas marķēta ar 

vārdisko apzīmējumu „JCB” un preču zīmēm „JCB”, dzēst vārdisko apzīmējumu „JCB” un 

preču zīmes „JCB” no SIA „JCB AGRI” valdījumā vai īpašumā esošām automašīnām un 

ēkas, kurā atrodas SIA „JCB AGRI” birojs, kā arī mainīt firmu „JCB AGRI” uz tādu firmu, 

kas neiekļauj vārdisko apzīmējumu „JCB” vai šim vārdiskajam apzīmējumam sajaucami 

līdzīgu apzīmējumu; 

3) piedzīt no SIA „JCB AGRI” Lielbritānijas uzņēmuma „J.C. Bamford Excavators 

Limited” labā morālā kaitējuma atlīdzību 20 000 latu un atzīt prasītāja tiesības par laiku līdz 

sprieduma izpildei saņemt no atbildētāja sešus procentus gadā no tiesas piedzītās summas; 

4) aizliegt [pers. A] izmantot vārdisko apzīmējumu „JCB”, tostarp ar minēto 

apzīmējumu marķēto preču piedāvāšanu, laišanu tirgū vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem, 

pakalpojumu sniegšanu vai piedāvāšanu, preču importu vai eksportu saistībā ar šo 

apzīmējumu, kā arī minētā apzīmējuma izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā;  

5) uzlikt Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūts” Tīkla risinājumu daļai (NIC) pienākumu nodot augstākā līmeņa .lv 
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domēna reģistrā reģistrēto domēna vārdu jcbagri.lv uzņēmumam „J.C. Bamford Excavators 

Limited”; 

6) piedzīt no atbildētājām tiesāšanās izdevumus. 

Prasībā norādīti šādi apstākļi. 

Prasītājam pieder reģistrētu preču zīmju saime, kuras ietver vārdisko apzīmējumu 

„JCB”:  

1) vārdiskās Kopienas preču zīmes „JCB: reģistrācijas Nr.002067643, pieteikuma 

datums 01.02.2001., reģistrācijas datums 18.07.2002.; reģistrācijas Nr.005260625, pieteikuma 

datums 28.07.2006., reģistrācijas datums 26.07.2007.; reģistrācijas Nr.004009874, pieteikuma 

datums 03.09.2004., reģistrācijas datums 25.01.2006;  

2) kombinētās preču zīmes, kas ietver vārdisko apzīmējumu „JCB” četrstūra ietvarā 

(logo); Latvijas Republikas preču zīme ar reģistrācijas Nr.M 17 142, pieteikuma datums 

19.06.1993., reģistrācijas datums 31.08.1994.; Kopienas preču zīmes: reģistrācijas 

Nr.000013607, pieteikuma datums 01.04.1996., reģistrācijas datums 15.02.2001.; reģistrācijas 

Nr.000927939, pieteikuma datums 11.09.1998., reģistrācijas datums 24.07.2001.; reģistrācijas 

Nr.002067122, pieteikuma datums 01.02.2001., reģistrācijas datums 06.11.2006.; reģistrācijas 

Nr.005262670, pieteikuma datums 28.07.2006., reģistrācijas datums 02.08.2007.; reģistrācijas 

Nr.006472617, pieteikuma datums 15.11.2007., reģistrācijas datums 06.11.2008. 

Tāpat prasītājai pieder arī citas reģistrētas Kopienas preču zīmes, kuras ietver sevī 

vārdisko preču zīmi „JCB” vai „JCB” logo – „JCB AUTOGREASE”, „JCB 

GROUNDCARE”, „JCB GROUNDHOG”, „JCB ASSETCARE”, „THE JCB ACADEMY”, 

„JCB VIBROMAX”, „JCB DIESELMAX” un „JCB MINI”. 

Minētās preču zīmes ir reģistrētas attiecībā uz daudzām precēm un pakalpojumiem, 

tostarp 7.klases precēm, 12.klases precēm un 37.klases pakalpojumiem.  

Atbildētāja prettiesiski izmantojusi prasītājas preču zīmes. 

2011.gada 24.februārī komercreģistrā ierakstīta SIA „JCB AGRI”, kuras nosaukumā 

iekļauta vārdiskā preču zīme „JCB”.  

Atbildētāja uzsāka piedāvāt pārdošanai preces, kas marķētas ar „JCB” logo un vārdisko 

preču zīmi „JCB”, kā arī piedāvāja tehnikas remonta pakalpojumus, izmantojot interneta 

mājaslapu ar uz [pers. A] vārda reģistrētu domēnu jcb.lv. Mājaslapā www.jcb.lv atbildētāja 

norādīja, ka kopš 2008.gada tā ir ekonomiski saistīta ar prasītāju, īpaši uzsverot, ka tā ir „daļa 

no lielās „JCB” ģimenes”, kā arī izvietoja ar prasītājas autora mantiskajām tiesībām 

aizsargātas prasītājas ražotās tehnikas fotogrāfijas. 

Atbildētāja SIA „JCB AGRI” publiski 2011.gada jūlija žurnālā „Saimnieks” norādīja, 

ka ir „JCB tehnikas tirdzniecības uzņēmums”.  

Atbildētāja izgatavoja reklāmas materiālus, kas noformēti kā prasītāja izdoti bukleti, kā 

arī citus priekšmetus ar „JCB” vārdisko preču zīmi un logo – krūzītes, rakstāmpiederumus, 
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automašīnas un citus priekšmetus; saviem darbiniekiem izgatavoja vizītkartes, uz kurām 

aprakstīta prasītāja komercdarbības vēsture, un darbinieki norādīti kā „JCB tehnikas 

tirdzniecības pārstāvji”. 

Atbildētāja piedāvā pārdošanai prasītājas ražoto traktortehniku arī citās interneta 

mājaslapās, piemēram, www.mascus.lv, un ievietoja informāciju par sevi citās reklāmas un 

kontaktinformācijas interneta mājaslapās, norādot savas darbības nozari „lauksaimniecības 

tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība”. 

SIA „JCB AGRI” izmanto prasītājas korporatīvās krāsas – melnas un dzeltenas krāsas 

salikumu, kā arī vārdisko un kombinēto preču zīmi, lai piedāvātu pārdošanai prasītāja ražotās 

preces, kā arī citu, ar prasītāju konkurējošu traktortehnikas un aksesuāru ražotāju preces ar 

citām preču zīmēm. 

Atbildētāja savā komercdarbībā izmanto automašīnas, uz kurām ir attēlots „JCB” logo, 

kā arī uz ēkas, kurā atrodas tās birojs, attēlots „JCB” logo. 

Atbildētāja izmanto prasītājas korporatīvās krāsas (melnas un dzeltenas krāsas 

salikumu) un ar preču zīmi „JCB” sniedz šādus pakalpojumus: piedāvā pārdošanai un pārdod 

prasītāja ražotās preces – traktortehniku un citu tehniku, kā arī rezerves daļas, kas marķētas ar 

vārdisko un kombinēto preču zīmi „JCB”; piedāvā pārdošanai un pārdod prasītāja konkurentu 

ražotās preces – traktortehniku un citu tehniku, kā arī rezerves daļas („VERSATILE”, 

„HAUER”, „JPM TRAILERS”, „FARMGEM”, „SCHMIDT-SEEGER” un „HYPRO”); 

sniedz servisa pakalpojumus tehnikai, kas marķēta ar preču zīmi „JCB”, veicot garantijas un 

pēc garantijas remontdarbus, tehniskās apkopes, speciālistu konsultācijas un piegādājot 

rezerves daļas. 

SIA „JCB AGRI” ar savām darbībām pārkāpj prasītāja izņēmuma tiesības uz 

reģistrētajām vārdiskajām un kombinētājām preču zīmēm „JCB”, jo savā komercdarbībā uz 

identiskām precēm un pakalpojumiem identiskam patērētāju lokam izmanto prasītājam 

piederošajiem apzīmējumiem identiskus apzīmējumus. Precēm ir identisks patērētāju loks – 

patērētāji, kuri vēlas iegādāties traktortehniku vai saņemt tehniskās apkopes, remonta un 

konsultācijas pakalpojumus. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 23.janvāra spriedumu 

prasība apmierināta. 

Atbildētāja SIA „Diagro” iesniegusi apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 23.janvāra spriedumu daļā, ar kuru prasība apmierināta 

pret SIA „Diagro”. 

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 29.marta spriedumu prasība 

apmierināta daļēji. 

Spriedums, cita starpā, pamatots ar šādiem motīviem. 

Pirmās instances tiesa, uzliekot atbildētājai [pers. A] pienākumu nodot strīdus domēna 

vārdu prasītājam, ir piemērojusi 2004.gada 28.aprīļa Komisijas Regulu (EK) Nr.874/2004, ar 

http://www.mascus.lv/
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ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu, kā arī 

principiem, kas reglamentē reģistrāciju. Konkrētajā gadījumā runa ir par domēnu .lv, nevis par 

domēnu .eu, bet minētās Regulas Nr.874/2004 normas ir piemērojamas pēc analoģijas, ņemot 

vērā Civilprocesa likuma 5.panta piekto daļu, jo nav nacionālā likuma vai arī valdības 

apstiprināta normatīvā akta, kas regulē strīdus attiecību.  

 [pers. A] ir reģistrējusi domēna vārdu jcbagri.lv, nepastāvot tiesībām uz vārdu „JCB” 

(Regulas 21.panta 1.punkta „a” apakšpunkts).  

Regulas 22.panta 11.punkts, uz kuru ir atsaukusies pirmās instances tiesa, paredz, ka, 

izskatot prasību pret domēna vārda īpašnieku, alternatīvo strīdu izšķiršanas komisija pieņem 

lēmumu par domēna vārda atsaukšanu, ja tā konstatē, ka reģistrācija bijusi spekulatīva vai 

ļaunprātīga, kā norādīts 21.pantā. Domēna vārdu nodod sūdzības iesniedzējam, ja tas iesniedz 

pieteikumu par šo domēna vārdu un tas atbilst vispārējiem kritērijiem, kas noteikti Regulas 

(EK) Nr.733/2002 4.panta 2.punkta „b” apakšpunktā.  

Minētās Regulas 22.panta 11.punkts nevar tikt piemērots tādā veidā, kā to piemērojusi 

pirmās instances tiesa. Ņemot vērā domēna .lv reģistra turētāja Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūta (NIC) apstiprinātos noteikumus „Domēna vārdu 

lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēna .lv”, pienākums nodot domēna vārdu var būt 

uzlikts tikai reģistram – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, kas 

piešķir domēna lietošanas tiesības par maksu uz noteiktu laiku.  

Saskaņā ar minēto noteikumu 4.punktu reģistra turētājs un domēna vārda lietotājs 

noslēdz līgumu par domēna vārda lietošanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem. 

Noteikumu 5.2.punkts paredz, ka domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt 

īpašumā. To nodod lietošanā.  

Līdz ar to [pers. A] kā domēna vārda lietotāja, nevis īpašniece, nevar izpildīt viņai 

izlikto pienākumu nodot domēna vārdu prasītājam bez reģistra piekrišanas un reģistra gribas 

noslēgt līgumu par domēna vārda lietošanu ar prasītāju, bet Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūts nav šīs lietas dalībnieks, un ar tiesas spriedumu nevar 

uzlikt pienākumu personai, kura nav pieaicināta kā lietas dalībnieks.  

Šādos apstākļos prasītāja tiesību aizskāruma novēršanai [pers. A] uzliekams aizliegums 

lietot vārdisko apzīmējumu „JCB” uz viņas vārda reģistrētā domēna nosaukumā.  

Prasītājs Lielbritānijas uzņēmums „J.C. Bamford Excavators Limited” iesniedzis 

kasācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to prasības noraidītajā daļā un daļā par 

tiesāšanās izdevumu piedziņu. 

Augstākā tiesa 2018. gada 4. jūnijā nosprieda atcelt Augstākās tiesas Civillietu tiesu 

palātas 2016.gada 29.marta spriedumu daļā, ar kuru prasība noraidīta pret SIA „Diagro” un 

piedzīti tiesāšanās izdevumi no SIA „Diagro” un SIA „Diagro” labā, un nodot lietu šajā daļā 

jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai. 
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Augstākās tiesas 2018. gada 4. Jūnija sprieduma pamatots, cita starpā, ar šādiem 

motīviem. 

Regulas Nr.207/2009 13.panta 1.punkts paredz, ka Kopienas preču zīme nedod tās 

īpašniekam tiesības to aizliegt izmantot saistībā ar precēm, ko īpašnieks pats ir laidis 

apgrozībā kopienā vai kam ir piekritis. Taču šīs regulas 13.panta 2.punkts noteic, ka šā panta 

1.punktu nepiemēro, ja īpašniekam ir pamatoti iemesli iebilst pret preču turpmāku 

tirdzniecību, īpaši tad, ja preces pēc to laišanas apgrozībā ir izmainītas vai bojātas. 

Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 5.panta otrā daļa 

paredz, ka preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt lietot preču zīmi saistībā ar precēm, kuras 

saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā ar šo preču zīmi iekļāvis pats preču zīmes 

īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu. Vienlaikus šī likuma 5.panta trešā daļa noteic, ka 

šā panta otrās daļas noteikumus nepiemēro, ja preču zīmes īpašniekam ir pamatoti iemesli 

nepieļaut minēto preču tālāku apriti peļņas nolūkos, it īpaši, ja šo preču kvalitāte pēc to 

iekļaušanas saimnieciskajā apritē ir mainījusies vai preces ir bojātas. 

Tātad minētās normas regulē tā saucamo preču zīmes piešķirto tiesību izsmelšanu un 

izņēmumu no tās.  

Minētās normas likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

iekļautas, transponējot Direktīvu 89/104/EEK, un atbilst šīs direktīvas 7.panta noteikumiem. 

Proti, minētās direktīvas 7.panta 1.punkts noteic, ka preču zīme nedod īpašniekam tiesības 

aizliegt tās lietošanu attiecībā uz precēm, ko laidis Kopienas tirgū, izmantojot šo preču zīmi, 

īpašnieks vai kas laistas Kopienas tirgū ar īpašnieka piekrišanu. Atbilstoši 7.panta 2.punktam 

šā panta 1.punktu nepiemēro, ja īpašniekam ir likumīgi iemesli iebilst pret preču turpmāku 

tirdzniecību, jo īpaši, ja pēc laišanas tirgū preču stāvoklis ir izmainījies vai pasliktinājies. 

Iztulkojot Direktīvas 89/104/EEK 7.pantu, Eiropas Savienības Tiesa 2010.gada 8.jūlija 

spriedumā lietā Portakabin ir noteikusi, ka likumīgs iemesls šīs direktīvas 7.panta 2.punkta 

izpratnē pastāv gan arī tad, kad preču zīmei identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošana 

nopietni apdraud tās reputāciju, gan arī tad, ja tālākpārdevējs rada iespaidu, ka tas un preču 

zīmes īpašnieks ir ekonomiski saistīti, proti, ka tālākpārdevēja uzņēmums ietilpst šīs preču 

zīmes īpašnieka izplatīšanas tīklā vai ka starp abiem uzņēmumiem ir īpašas attiecības.  

Sludinājums, kas var radīt šādu iespaidu, nav nepieciešams, lai nodrošinātu preču, kuras tirgū 

EEZ ar preču zīmi ir laidis tās īpašnieks vai kuras ir laistas tirgū ar īpašnieka piekrišanu, 

turpmāku tirdzniecību un tātad lai nodrošinātu direktīvas 7.pantā paredzētā izsmelšanas 

noteikuma mērķi (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 8.jūlija sprieduma lietā 

Portakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 79., 80.punktu; sk. arī 1997.gada 4.novembra 

sprieduma lietā Parfums Christian Dior v Evora, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, 46.punktu 

un 1999.gada 23.februāra sprieduma lietā BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 49., 51., 

52.punktu).  

Minētā direktīvas 7.panta 2.punkta interpretācija ir attiecināma uz likuma „Par preču 

zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 5.panta trešo daļu, jo tajā ir ieviests direktīvas 
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7.panta 2.punkts. Tāpat Direktīvas 7.panta 2.punkta interpretācija ir pilnībā attiecināma uz 

Regulas 13.panta 2.punkta piemērošanu, jo abas tiesību normas pēc būtības ir identiskas. 

Prasītājs prasības pieteikumā norādījis, ka SIA „Diagro” ar virkni darbību rada iespaidu, 

ka tā ir ekonomiski saistīta ar prasītāju, proti, ka tālākpārdevēja uzņēmums ietilpst šīs preču 

zīmes īpašnieka izplatīšanas tīklā vai ka starp abiem uzņēmumiem ir īpašas attiecības.  

Augstākā tiesa piekrita kasācijas sūdzības iesniedzējam, ka apelācijas instances tiesa 

bez pietiekama pamata noraidījusi papildu prasījumu par kustamās mantas, kas marķēta ar 

prasītājas preču zīmēm, iznīcināšanu. 

Augstākā tiesa arī piekrita kasācijas sūdzības argumentam, ka prasījumu par morālā jeb 

nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu apelācijas instances tiesa ir noraidījusi bez 

pienācīga pierādījumu vērtējuma. 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, daļā ar kuru lūgts aizliegt SIA “DIAGRO”, izmantot 

vārdisko apzīmējumu JCB, iznīcināt visu kustamo mantu, kas marķēta ar vārdisko 

apzīmējumu JCB un kombinēto preču zīmi JCB, kas reģistrēta kā Latvijas Republikas preču 

zīme ar reģ. Nr. M 17 142, un kā Kopienas preču zīme ar reģ. Nr.000013607, reģ. 

Nr.002067122, reģ. Nr.005262670 un reģ. Nr.006472617; piedzīt no SIA“DIAGRO” par labu 

Lielbritānijas uzņēmumam J.C. Bamford Excavators Limited nodarītā morālā kaitējuma 

atlīdzību 20 000,00 LVL apmērā par izņēmuma tiesību uz preču zīmēm pārkāpumu; atzīt J.C. 

Bamford Excavators Limited tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no SIA 

“DIAGRO” 6% gadā no tiesas piedzītās summas. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģija 2019.gada 4.oktobrī nosprieda prasību apmierināt daļēji, prasību daļā pret SIA 

“DIAGRO” par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu 24 457,44 EUR apmērā noraidīt, 

apmierināt daļā par 4000 EUR. 

Spriedums stājies spēkā. Tiesa, cita starpā, norādījusi šādus motīvus. 

Izvērtējot tiesu praksi attiecībā par morālā kaitējuma atlīdzību lietās par nelikumīgu 

preču zīmju izmantošanu un kaitējuma piedziņu, Civillietu tiesas kolēģija secina, ka prasītāja 

lūgtais apmērs ir nesamērīgs ar nodarītā kaitējuma raksturu, ilgumu, sekām un pārkāpēja 

vainas pakāpi. Izvērtējot salīdzināmu tiesu praksi, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas 2019.gada 14.jūnija spriedumā civillietā Nr.C30693118 (spriedums stājies likumīgā 

spēkā 2019.gada 5.jūlijā) un 2018.gada 25.maijaspriedumā civillietā Nr.C30618416, kas tika 

pārsūdzēts apelācijas instancē un tika atstāts negrozīts (spriedums stājies likumīgā spēkā 

2019.gada 19.martā), ir noteikta atlīdzība 2000 EUR apmērā, taču izskatāmajā lietā 

pārkāpums ir noticis lielākā apjomā, bet salīdzināmajās lietās kā mazumtirdzniecības 

pakalpojums tiešsaistē. Civillietu tiesas kolēģijas pamatojums “ņemot vērā tiesu praksi, 

taisnības principa ievērošanu, kā arī gandarījuma funkcijas sasniegšanu šajā gadījumā izpildīs 

atlīdzības apmērs 4 000,00 EUR, kas gan apmierinās prasītāju, gan atturēs atbildētāju no 

līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē,” neietver skaidrojumu, kā izpaužas analoģija starp 

spriedumiem lietās Nr. C30693118, C30618416, kur prasība par morālā kaitējuma 

atlīdzināšanu EUR 2000 apmierināta pilnā apmērā, Nr. C04366712, kur prasība LVL 5000 
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apmērā apmierināta LVL 1000 apmērā un spriedumu, kur prasība par morālā kaitējuma 

atlīdzību LVL 20000 apmērā ir piedzenama 4 000,00 EUR apmērā. 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.jūnija spriedumu 

civillietā Nr.C30693118 tiesa apmierināja Inter IKEA Systems prasību pret SIA “Home deco” 

(turpmāk tekstā arī – atbildētājs) par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un 

kaitējuma piedziņu. Paredzot, ka no atbildētāja piedzenama morālā kaitējuma atlīdzība EUR 

2000 apmērā. 

Līdzīgā veidā jau iepriekš par labu tam pašam prasītājam no cita atbildētāja par līdzīgu 

pārkāpumu prasīto 5000 Ls vietā prasība apmierināta 1000 Ls apmērā (skatīt [10] spriedumu 

Civillietā s Nr. C04366712).  

Pēc līdzīga šablona Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 25.maija 

spriedumā civillietu Nr. C30618416 (atstāts negrozīts ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģijas spriedumu 2019.gada 15.februārī) pēc “Inter IKEA Systems BV” prasības piedzīta 

nemantiska kaitējuma atlīdzība EUR 2000 apmērā. 

Līdzīgi, kā iepriekš minētajās lietās, tiesa norādījusi, ka, kaitējuma atlīdzības apmēra 

noteikšanai ir jāņem vērā atbildētāja attieksme pret prasītāja agrāk iegūtām tiesībām, kas, arī, 

līdzīgi, kā iepriekšējās lietās, izpaudās kā tīša darbība, t.i., šo tiesību klaja ignorēšana. 

Nevienā no iepriekš norādītajām lietām nav atrodams detalizētāks pamatojums morālā 

kaitējuma apmēra noteikšanas kritērijiem. Līdz ar to nav iespējams izdarīt nekādus 

pieņēmumus par iemesliem, kas pamudinājuši tiesu atsaukties uz tiesu praksi, t.i., Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.jūnija spriedumu civillietā 

Nr.C30693118 un 2018.gada 25.maija spriedumu civillietā Nr.C30618416, nosakot morālā 

kaitējuma apmēru Civillietā Nr. C04494311. Vēl jo grūtāk izskaidrot, pēc kādas analoģijas 

tiesas spriedumā 2019.gada 4.oktobrī Civillietā Nr. C04494311 vadījusies Rīgas apgabaltiesa, 

kā paraugu morālā kaitējuma apmēra noteikšanas metodikai izmantojot tiesas spriedumus 

lietās, kurās strīda priekšmets bija relatīvi lētas plaša patēriņa preces (IKEA mēbeles), lai 

pamatotu kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot preču zīmes tiesības, kas reģistrētas uz dārgām, 

ļoti specifiskām un precēm (ekskavatoriem u.c. sarežģītām tehniskām mašīnām), kuru 

patērētāji ir ļoti augstu kvalificēti ar labām zināšanām attiecīgajā tirdzniecības nozarē.  

 

[31] Pilnīgi atšķirīgi un daudz detalizētāk pamatoti kritēriji morālā kaitējuma apmēra 

noteikšanai pielietoti Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumā 2016.gada 

3.februārī Civillietā Nr.C04181114. 

2014.gada 1.aprīlī Krievijas Federācijā reģistrētais uzņēmums40  cēlis prasību pret 

Lietuvā reģistrētu uzņēmumu par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas aizliegšanu un 

zaudējumu piedziņu. Prasībā lūgts aizliegt atbildētājai starptautiski reģistrētās preču zīmes 

nelikumīgu izmantošanu; uzlikt atbildētājai par pienākumu trīs darba dienu laikā atsaukt no 

 
40 Spriedumā gan pušu nosaukums, gan pretstatītā un apstrīdētā preču zīmes apzīmējums, kā arī reģistrācijas 

numurs anonīmi, tāpēc preču zīmi nav iespējams identificēt. 
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tirdzniecības pārkāpuma preces; uzlikt atbildētājai par pienākumu desmit kalendāro dienu 

laikā iznīcināt pārkāpuma preces; piedzīt no atbildētājas nodarītos zaudējumus 28 287,07 

EUR apmērā, kā arī morālā kaitējuma atlīdzību pēc tiesas ieskatiem. Prasībā norādīti šādi 

apstākļi: Prasītājs ietilpst holdinga kompānijā, kas ir viena no lielākajiem speciālās nozīmes 

tauku ražotājiem Krievijā. Prasītājam pieder starptautiskās preču zīmes reģistrācija, kas uz 

Latvijas Republiku attiecināta 2012.gada 16.maijā attiecībā uz starptautiskās klasifikācijas 

29., 30., 31., 32.klases precēm un 35., 43.klases pakalpojumiem, tajā skaitā uz piena 

produktiem un sviestu 29.preču klasē. Sākot ar 2009.gadu atbildētājs ir iegādājies prasītāja 

ražotās pārtikas produkciju - saulespuķu eļļu un majonēzi, ko izplatījis Lietuvas un Latvijas 

tirdzniecības tīklos MAXIMA, Rimi, Mego, Sanitex, Aibe, Iki un vēlāk arī Igaunijā. 

2012.gadā prasītājs uzzinājis, ka atbildētājs bez prasītāja piekrišanas ir pieteicis reģistrācijai 

apzīmējumu , kā kopienas preču zīmi saistībā ar šādām starptautiskās klasifikācijas 29. un 

30.klases precēm : ,,pārtikas eļļas un tauki; tomātu pasta; tomātu sula ēdienu gatavošanai; 

kečups (mērce); garšvielu mērces; mērces; majonēze; mērces (piedevas) ar majonēzi; sinepes; 

etiķis”.  

Prasītājs apstrīdējis šo atbildētāja preču zīmes reģistrāciju, un ar Iekšējā tirgus 

saskaņošanas biroja 2013.gada 9.septembra lēmumu minētā atbildētāja preču zīmes 

reģistrācija ir atzīta par spēkā neesošu, taču atbildētājs šo lēmumu ir pārsūdzējis un tiesvedība 

lietā turpinās. No iepriekš minētā izriet, ka, no 2009.gada iegādājoties no prasītāja preces, kas 

marķētas ar preču zīmi, atbildētājs labi apzinājās, ka tiesības uz šo preču zīmi pieder 

prasītājam. Neskatoties uz to, atbildētājs piesavinājās preču zīmi, piesakot to reģistrācijai 

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (ITSB) uz sava vārda. 2013.gada beigās atbildētājs, 

pamatojoties uz atbildētāja preču zīmes reģistrāciju, sācis likt šķēršļus prasītāja jaunajam 

produkcijas izplatītājam SIA/Nosaukums D/ prasītāja produkcijas izplatīšanai Latvijā, nosūtot 

brīdinājuma vēstules gan jaunajam izplatītājam, gan tirdzniecības tīkliem un draudot ar tiesu 

un pagaidu aizsardzības līdzekļiem, kas bloķētu prasītāja legālo preču tirdzniecību. 2014.gada 

20.janvārī, 2.februārī un 27.februārī prasītājs konstatējis, ka atbildētājs savā profesionālajā 

darbībā, izplatot tirdzniecības tīklos Rimi un Super Netto Polijā ražoto sviestu un sieru, 

izmanto preču zīmi, kas ir fonētiski un jēdzieniski identiska ar prasītāja preču zīmi, turklāt 

vizuāli ir sajaucami līdzīga, jo satur tādus pašus identiskā secībā izvietotus kiriliskā alfabēta 

burtus, kas ir izpildīti praktiski identiskā krāsu salikumā. Turklāt atbildētāja Kopienas preču 

zīmes reģistrācija/numurs/preču saraksts neietver 29.klases preces - sviestu un sieru, tāpēc 

atbildētājam nav pat teorētiska pamata prasītāja prettiesisku preču zīmes izmantošanu pamatot 

ar Kopienas preču zīmes reģistrāciju. Piedāvājot pārdošanai trešo personu ražotās pārtikas 

preces, kas ir prettiesiski marķētas ar strīdus preču zīmi, atbildētājs aizskar prasītāja tiesības 

un tiesiskās intereses, t.sk. veicina prasītāja preču zīmes atšķirtspējas izkliedi, mazinot tās 

mārketinga un ekonomisko vērtību. Prasītājs norādījis, ka SIA ,,Rimi Latvia” un ,,MAXIMA 

Latvija” SIA veikalos 2013. un 2014.gadā pavisam pārdotas pārkāpuma preces (siers un 

sviests) ar strīdus preču zīmi  par 138 117,89 EUR. Preču zīmes īpašnieks par preču zīmes 

izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam Latvijā attiecībā uz sieru un sviestu varētu 

saņemt 20 000,00 EUR plus 6% no preču, kas marķētas ar prasītaja preču zīmi, pārdošanas 

cenas. Līdz ar to prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētāja zaudējumus - atrauto peļņu 28 287,07 

EUR apmērā.  
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Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesneša 2014.gada 10.maija lēmumu 

apmierināts prasītājas pieteikuma par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu : uzlikts par 

pienākumu atbildētājai trīs darba dienu laikā atsaukt no tirdzniecības preces, ar kurām, 

iespējams, tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, t.i., atbildētājas vai trešo personu 

ražotās pārtikas preces, kas ir marķētas ar strīdus preču zīmi vai tam sajaucami līdzīgu 

apzīmējumu un kas ir norādītas strīdus preču zīmes preču sarakstā vai tām līdzīgas preces, un 

aizliegts atbildētājai, izgatavot, piedāvāt pārdošanai, citādi izplatīt tirgū, lietot, kā arī importēt, 

eksportēt un glabāt minētajiem nolūkiem atbildētājas vai trešo personu ražotās pārtikas preces 

vai to iepakojumu, kas ir marķēts ar strīdus preču zīmi vai tam sajaucami līdzīgu, 

apzīmējumu, un kas ir norādīta strīdus preču zīmes preču sarakstā vai tām līdzīgas preces.  

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 13.februāra spriedumu 

prasība apmierināta. 

Atbildētājs iesniedzis apelācijas sūdzību, lūdzot noraidīt prasību daļā par 1) zaudējumu 

piedziņu 28 287,07 EUR apmērā un atlīdzības par morālā kaitējuma piedziņu 2400 EUR 

apmērā; 2) ar lietas vešanu saistīto izdevumu 1728,77 EUR apmērā piedziņu par labu 

prasītājam; un grozīt spriedumu daļā par piedzenamo summu apmēru. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu 2016.gada 3.februārī 

prasība apmierināta daļēji. Nospriests piedzīt no atbildētāja par labu prasītājam nemantiskā (morālā) 

kaitējuma atlīdzību 960 (deviņi simti sešdesmit) EUR apmērā. Noteikt prasītājam tiesības saņemt no 

atbildētāja likumiskos 6 (sešus) procentus gadā no piedzītās nemantiskā kaitējuma atlīdzības summas 

par laiku no sprieduma spēkā stāšanās dienas līdz sprieduma izpildei. Noraidīt prasību daļā par 

zaudējumu 28 287,07 EUR apmērā piedziņu. Piedzīt no atbildētāja par labu prasītājam tiesas 

izdevumus Piedzīt no atbildētāja par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. 

 Spriedums stājies spēkā. Spriedums pamatots, cita starpā, ar šādiem argumentiem. 

Prasības pamatošanai par licences maksas piedziņu par pārkāptās preču zīmes 

izmantošanu prasītājs kā pierādījumus lietā ir iesniedzis uzņēmuma/Nosaukums A/  

2014.gada 21.marta izziņu, saskaņā ar kuru licences cena vienam produkcijas veidam valstī, 

kurā mīt 2 – 4 miljoni iedzīvotāju, ar ienākumu līmeni vairāk nekā euro 4500 gadā uz cilvēku, 

ir – 6% no produkcijas, kas tiek pārdota ar preču zīmi, vērtības, plus fiksētais maksājums 10 

000 euro; 2013.gada 3.jūnija licences līgumu /numurs/ar /Nosaukums D/ par preču zīmes 

izmantošanu, saskaņā ar kuru licences maksa par Preču zīmes izmantošanu pienam un piena 

produktiem, kā arī sviestam noteikta kā vienreizējs maksājums 20 000 euro apmērā (10 000 

euro par katru preču veidu), kā arī periodiski ikmēneša maksājumi 6% apmērā no pārdoto 

preču vērtības; 2013.gada 29.jūlija papildus vienošanos Nr.1 pie iepriekšminētā līguma, ar 

kuru līgumslēdzēji vienojušies apturēt Līguma darbību līdz strīda atrisināšanai par preču 

zīmes  piederību; SIA “Maxima Latvija” 2014.gada 11.novembra izziņu un SIA “Rimi 

Latvia” 2014.gada 13.novembra izziņu. Licences maksas metodes piemērošanas 

priekšnoteikums ir tas, ka prasītājam ir jāparāda, ka apstākļi, kādos konkrēto licences maksu 

maksā citi licenciāti, ir tādi paši vai līdzīgi apstākļiem, kādos tiek prezumēts, ka licenciārs un 

pārkāpējs slēgtu darījumu. Šāda atziņa ir pausta tiesību doktrīnāar atsauci uz Lielbritāniju un 

Lordu palātas spriedumu lietā General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. 
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LTD (skatīt Z.Pētersone. Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tiesu namu 

aģentūra, 2013, 270.lpp.), kā arī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 

2.aprīļaspriedumā lietā Nr. C04436111, kurš ir stājies likumīgā spēkā. Arī Pasaules 

intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) mājas lapā ir pieejams materiāls par preču zīmju 

licencēšanu, kurā ir norādīts, ka “rojalti likme ir atkarīga no daudziem faktoriem, ieskaitot 

attiecīgo pārrunu stiprumu starp licenciāru un licenciātu, peļņas potenciālu, teritorijas lielumu, 

to, cik labi preču zīme ir zināma, konkurētspējīgo situāciju tirgū attiecībā uz produktiem...”  

Atbildētāja iesniegtās izdrukas no grāmatvedības programmas  pierāda, ka Latvijas tirgū 

sviests un puscietais siers ar strīdus preču zīmi  piegādāts laika posmā no 2013.gada 

12.novembralīdz 2014.gada 18.aprīlim. SIA “Maxima Latvija” izziņa apliecina, ka Maxima 

veikalos ar strīdus preču zīmi  tika izplatīts vienīgi fermenta siers laika periodā no 

2014.gadaaprīļalīdz 2014.gadajūlijam pārdodot 12 673 gabalus, kas atbilst atbildētāja 

grāmatvedībā norādītajam. Atbilstoši atbildētāja grāmatvedības datiem viņa peļņa no sviesta 

un siera ar preču zīmi pārdošanas Latvijā Rimi veikalu tīklā un Maxima veikalos pirms 

nodokļiem bija 4637,02 euro. 

Prasītājs ir atzinis, ka kopā Rimi Latvia SIA un Maxima Latvija SIA veikalos Latvijā, 

izvērtējot tirgotāju sniegto informāciju un pēc prasītāja aprēķina, tika pārdotas pārkāpuma 

preces (siers un sviests ar strīdus preču zīmi par 138 244,62 eiro, bet saskaņā ar atbildētāja 

sniegto grāmatvedības informāciju (“Sales NET NET Total, EUR”) šī summa ir pat nedaudz 

lielāka – 138 529,00 eiro, kas pēc tiesas kolēģijas uzskata pierāda atbildētāja sniegtās 

grāmatvedības informācijas patiesumu par pārkāpuma preču pārdošanas apjomu Latvijā, no 

kuras attiecīgi ir aprēķināta atbildētāja peļņa par šo preču realizāciju.  

Izvērtējot atbildētāja peļņu no sviesta un siera pārdošanas Latvijā, tiesas kolēģija nerod 

apstiprinājumu prezumpcijai, ka atbildētājs kā komersants ar prasītāju slēgtu licences līgumu 

par strīdus preču zīmes izmantošanu ar fiksētu vienreizēju maksājumu 10 000 euro par katru 

preču veidu un vēl periodiskiem ikmēneša maksājumiem 6% apmērā no preču vērtības, kas 

pārdotas ar preču zīmi. Šāds līgums būtu pretējs atbildētāja kā komersanta interesēm, jo 

nekādu peļņu viņam nenestu, bet tieši otrādi radītu viņam ievērojamus materiālus zaudējumus. 

Prasība daļā par zaudējumu atlīdzības 28 287,07 euro apmērā piedziņu, ko veido 

licences maksa par pārkāptās preču zīmes izmantošanas tiesību nodošanu, ir noraidāma. 

Spriedums pamatots ar vairākiem apsvērumiem, cita starpā, ar to, ka piegādāto preču apjoms 

un cena nenodrošināja peļņu apjomā, kas atbilstu prasībā norādītajam licenciāta peļņas (t.i., 

neiegūtā ienākuma) apjomam. Taču no sprieduma nav redzams, cik lielā mērā tieši prasītāja 

prasītais negūtās peļņas apjoms (atbilstoši licenciāta kritērijam) bijis norādīts lielāks par 

atbildētāja faktiski gūtajiem ienākumiem, izplatot preces ar pretstatīto zīmi. Tādējādi šis 

arguments pats par sevi nebija pietiekams, lai prasību par zaudējumiem pilnībā noraidītu. Vēl 

viens tiesas arguments, proti, ka ar Rīgas apgabaltiesas 2015.g. 13. februāra spriedumu 

atbildētājam aizliegta pretstatītās zīmes izmantošana (šajā daļā spriedums stājies spēkā), un 

tāpēc ”saskaņā loģikas, taisnības un samērības apsvērumiem atlīdzība pēc licences maksas 

metodes parasti nav savienojama ar aizliegumu atbildētājam izmantot preču zīmi vai tai 

pārkāpjoši līdzīgu apzīmējumu,” kaut gan ir acīm redzams, ka starp minēto aizliegumu, kas 

pastāv kopš 2015. gada, no vienas puses, un prasības pieteikumā norādītajiem pārkāpumiem, 
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kuri nevarēja attiekties uz periodu pēc 2014.g. 1.aprīļa, kad celta prasība, nav un nevar būt 

cēloniskā sakara. 

Civillietu tiesas kolēģija atzina, ka pirmās instances tiesa daļā par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzību ir pareizi un vispusīgi novērtējusi apstākļus un pierādījumus lietā un taisījusi 

pamatotu spriedumu par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Spriedumā ietvertais 

pamatojums morālā kaitējuma atlīdzības piedziņai ir pareizs un pilnībā pietiekams, līdz ar to 

Civillietu tiesu kolēģija pievienojas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 

12.februārasprieduma motivācijai. 

Nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšanā pirmās instances tiesa ir 

vadījusies no tiesu prakses līdzīgās lietās, secinot, ka par nemantisko kaitējumu juridiskai 

personai – preču zīmes īpašniekam atlīdzības amplitūda ir no 37 līdz 569 eiro par vienu 

pārkāpuma mēnesi. Kā būtisku faktoru nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšanā 

tiesas kolēģija vērtē to, ka no 2009.gada līdz pārkāpuma izdarīšanai atbildētājs bija prasītāja 

darījumu partneris un, no 2009.gada iegādājoties no prasītāja preces, kas marķētas ar prasītāja 

preču zīmi, labi apzinājās minētās preču zīmes piederību prasītājam, tādēļ viņa izdarītais 

prasītāja preču zīmju tiesību pārkāpums ir ar īpaši nekaunīgu raksturu, kas izdarīts, klaji 

ignorējot prasītāja intereses, par ko pienākas lielāka mantiskā kompensācija, nekā tas būtu 

maksājams personai, kura šādu pārkāpumu būtu izdarījusi neapzināti, bez tieša nodoma.  
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Kopsavilkums 
 

1. Aprakstošs apzīmējums, kam trūkst atšķirtspējas  attiecībā uz precēm, uz kurām tas 

tiek lietots, nevar veidot preču zīmi. Laika periodam, kad preču zīmē ietvertais vārds 

(“brūzis”) kļuvis aprakstošs, attiecībā uz precēm, uz kurām tas reģistrēts ir izšķiroša nozīme. 

Preču zīme, kas sastāv vienīgi no šāda aprakstoša vārda, atzīstama par spēkā neesošu, ja tiesa 

nodibina, ka šis vārdiskais apzīmējums bijis aprakstošs attiecībā uz precēm, uz kurām tas 

reģistrēts, brīdī, kad zīme pieteikta reģistrēšanai (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

2015.gada 10. decembris spriedums civillietā Nr. C30388815).  

2. Ja celta  prasība par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu, pamatojoties uz to, ka zīmē 

ietvertais apzīmējums (“Citramon”) ir kļuvis aprakstošs attiecībā uz precēm, uz kurām zīme 

reģistrēta, tiesai, izskatot lietu, jāvērtē tikai tie pierādījumi, kas attiecas uz patērētāju uztveri 

laika posmā no preču zīmes  reģistrācijas līdz prasības pieteikuma iesniegšanai (Augstākās 

tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 12.jūlija spriedums civillietā Nr. C04314213). 

3. Preču zīmes īpašnieks nevar aizliegt izmantot aprakstošu apzīmējumu, kam trūkst 

atšķirtspējas  (“rosola”) attiecībā uz precēm, uz kurām tas tiek lietots (majonēze), neraugoties 

uz to, ka šis apzīmējums lietots kopā ar labi atpazīstamu vārdu (Spilva), kas norāda uz 

uzņēmumu, kas minēto zīmi lieto (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 

13.decemba spriedums Civillietā Nr. C30561515). 

4. Civillietā Nr. C03036514 pieļauti vairāki procesuāli pārkāpumi: pirmkārt, pieņemts 

kļūdains Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses 2014.gada 29.septembra 

lēmums, ar kuru atteikts pieņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas prasības 

pieteikumu par preču zīmes tiesību pārkāpumu, kļūdaini uzskatot, ka prasības pieteikums 

iesniedzams pēc atbildētājas juridiskās adreses; otrkārt, Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policijas prasības pieteikumu par preču zīmes tiesību pārkāpumu kļūdaini pieņēmusi 

izskatīšanai Latgales apgabaltiesa, kurai šīs kategorijas lietas atbilstoši spēkā esošajam 

likumam nebija piekritīgas. Civilprocesa likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts redakcijā, kas 

bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim, noteica, ka apgabaltiesa izskata lietas par preču 

zīmju aizsardzību. Savukārt likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

28.panta otrā daļa redakcijā, kas bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim, paredzēja, ka 

prasība par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu iesniedzama Rīgas apgabaltiesā. Daugavpils 

pilsētas pašvaldības policijas prasības pieteikums par preču zīmes tiesību pārkāpumu 

pamatots ar tiesībām, kuru pastāvēšana ir pretrunā ar noteikumiem par to, kas var veidot preču 

zīmi, jo kā valsts institūcija attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām neizlieto privātās, 

bet publiskās tiesības, t.i., “priekšniecības attiecības” starp valsts iestādi, no vienas puses, un 

privātpersonām vai citām valsts iestādēm, no otras puses.41 Šī iemesla dēļ pretstatītā zīme 

neatbilst preču zīmes kā rūpnieciskā īpašuma objekta pamata pazīmei, proti, ka preču zīme 

tiek izmantota, realizējot civilās tiesības. Tāpat arī, ievērojot vārdiskās zīmes vārdiskā 

elementa vājo atšķirtspēju (“gorod,” kas Daugavpils iedzīvotāju vairākumam labi saprotamajā 

krievu valodā nozīmē “pilsēta,” var uzskatīt par aprakstošu attiecībā uz pakalpojumiem, ko 

 
41 Danovskis E., Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. LV.LV , 

2015., 50.lpp. 
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piedāvā Daugavpils pilsētas policija), pastāv potenciāla iespēja šādas zīmes reģistrācijas 

apstrīdēšanai nākotnē.   

5. Tiesu prakses apkopojumā 2008.gadā jau norādīts uz to, ka pastāv grūtības efektīvas 

tiesvedības nodrošināšanā preču zīmju aizsardzības jomā sakarā ar procesuālo prasības 

nodrošinājuma regulējumu, proti, kā izņēmums no Civilprocesa likuma (CPL) 137.panta otrās 

daļas, kas paredz, ka prasības nodrošināšana pieļaujama vienīgi mantiska rakstura prasībās, 

LPZ 28.panta piektajā daļā bija ietverta norma, kas atļāva preču zīmju lietās prasību 

nodrošināt arī tad, ja prasībai nav mantiska rakstura. Tomēr pastāv grūtības šo normu praksē 

piemērot.42  Tiesvedība civillietā Nr. C04213114 parāda, ka minētās grūtības joprojām 

saglabājušās. Ņemot vērā, ka pieteikum par prasības nodrošinājumu netika apmierināts, 

prasītājam nācās tiesvedības gaitā vairākkārt iesniegt prasības pieteikuma grozījumus sakarā 

ar to, ka atbildētāji prāvas laikā apstrīdēto preču zīmi atsavināja citām personām.  

6.  Civillietā Nr.. C04362512 no Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

sprieduma, izskatot lietu kā apelācijas instances tiesai 2013.gada 28.martā, nav iespējams 

izprast, kā kombinēto preču zīmju elementi vai to izmērs pilda informatīvu funkciju, kā arī 

netiek sīkāk skaidrotas šo elementu vizuālās atšķirības vai kopīgās pazīmes. Nepamatots ir arī 

tiesas arguments, ka abās pretstatītajās preču zīmēs vizuāli un fonētiski dominējošais un 

atšķirt spējīgais komponents ir angļu valodas vārds „action”. Šī vārda nozīme, protams, ir 

vairumam patērētāju Latvijā, kuri pārvalda angļu valodu, labi saprotama. Tomēr tieši pēc šī 

vārda semantiskās nozīmes to drīzāk iespējams atzīt par aprakstošu attiecībā uz jebkāda veida 

komerciālām aktivitātēm, nekā pretstatītās zīmes dominējošo elementu attiecībā uz specifisku 

nozari - rūpniecības un saimniecības preču mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības 

pakalpojumi – salīdzinot to ar apstrīdēto identiskiem un līdzīgiem pakalpojumiem sajaucami 

līdzīgo kombinētu preču zīmi. Lai pamatotu tiesas secinājumu, ka šis elements ir dominējošs, 

nepietiek vienīgi ar norādi, ka no lietas materiāliem nav iespējams izdarīt pretēju slēdzienu. 

Civillietu tiesu palātas pamatotais secinājums, ka aptaujas rezultāts - 36,8% aptaujas 

dalībnieku uzskatīja, ka preču zīmes ir tik līdzīgas, ka tās varētu sajaukt, liecina par augstu 

sajaucamo līdzību aptaujāto patērētāju ieskatā, - ir pretrunā ar Civillietu tiesu palātas 

pārsteidzīgo apgalvojumu, ka aptaujas rezultātiem nav būtiskas nozīmes lietas iztiesāšanā. 

7.  Plaši pazīstamas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt šīs zīmes lietošanu arī 

attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas atšķiras no precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem 

reģistrēta un tiek lietotas plaši pazīstamas preču zīmes. Plaši pazīstams zīmes jēdzienam tuvs 

ir zīmes ar reputāciju jēdziens. Pēdējais savukārt ir radniecisks ASV lietotajam slavenas preču 

zīmes jēdzienam. Zīmei ar reputāciju, atšķirībā no plaši pazīstamas zīmes, nav jābūt 

pazīstamai ievērojamā daļā sabiedrības. Var būt pietiekami, ja zīme ieguvusi reputāciju 

noteiktā patērētāju grupā, kas ir speciālisti attiecīgajā nozarē.43 Aplūkotajos tiesu spriedumos 

plaši pazīstamas zīmes un zīmes ar reputāciju jēdzieni lielākoties lietoti kā savstarpēji 

 
42 Latvijas Republikas Augstākā tiesa Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi. Tiesu prakses 

apkopojums. 2008, 118.lpp. Atrodams: https://at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltiesibas 

Aplūkots:28.08.2021 
43 Joanna Sitko Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between the European 

Union, Poland and the  United States in relation to the principle of speciality. Queen Mary Journal of Intellectual 

Property, Vol 7 No. 3, pp.331-342. 

https://at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltiesibas
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aizvietojami, t.i., sinonīmi (Civillietā Nr. C03036514; Nr.. C04362512; Nr. C04228614; Nr. 

C04366712; Nr. C04384713). Tomēr dažkārt īpaši izcelta preču zīmes atpazīstamība šaurā 

speciālistu, piemēram, attiecīgās produkcijas veida ražotāju lokā, kā zīmes ar reputāciju 

pazīme (Civillietā Nr. C04195412). Tiesa noraidījusi prasību, ņemot vērā, ka atšķiras 

patērētāju loks, kam tiek piedāvātas preces un pakalpojumi. No Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas sprieduma 2017.gada 5.jūnijā Civillietā Nr. C04228614 nav redzams, ka 

tiesa būtu analizējusi, vai pretstatītajā zīmē ietvertā apzīmējuma lietošanu patērētāji nevarētu 

uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un plaši pazīstamas preču 

zīmes īpašnieku un vai šāda lietošana nevarētu kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka 

interesēm.  

8. Tikai tādā gadījumā, ja nereģistrēta, taču intensīvi lietota zīme ir kļuvusi plaši 

pazīstama, tās īpašnieka tiesības dod pamatu aizliegt citai personai reģistrēt līdzīgu zīmi. 

Civillietā s Nr. C04169713 AS „Laima” 2013.gada 20.oktobrī cēlusi Rīgas apgabaltiesā 

prasību pret Krievijas uzņēmumu – atklātu akciju sabiedrību „ROT FRONT”. Prasība 

papildināta 2014.gada 9.septembrī. Prasītāja lūdz: atzīt par spēkā neesošu preču zīmes 

„???????????” (fig.)44, starptautiskās reģistrācijas Nr.963517, teritoriālo attiecinājumu uz 

Latviju no zīmes reģistrācijas dienas attiecībā uz visām precēm, uz ko šī zīme ir reģistrēta. 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija, izskatot lietu kā pirmās instances tiesa, 

2015.gada 2.martā atzina par pamatotu prasītājas argumentu, ka tai pieder godprātīgi un 

ilgstoši, vēl pirms atbildētājam piederošās starptautiskās preču zīmes un tās attiecinājuma uz 

Latviju reģistrēšanas, lietota nereģistrēta vārdiska preču zīme „TEĀTRA”, kuru prasītāja kā 

nereģistrētu preču zīmi saistībā ar konditorejas izstrādājumiem– konfektēm, lietojusi Latvijā. 

Tiesas ieskatā tādu lietošanu, kas ir bijusi pietiekami ilga un tādā apjomā, ka radījusi 

prasītājas nereģistrētās vārdiskās preču zīmes „TEĀTRA” atšķirtspēju, kā arī radījusi pamatu 

uzskatam, ka atbildētāja reģistrētās preču zīmes (saskaņā ar attiecinājumu) lietošana Latvijā 

varētu maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi. Tai pašā laikā tiesas ieskatā no 

prasītājas iesniegtajiem preču katalogiem nav konstatējams tāds reklāmas apjoms, kas varētu 

liecināt par plašo pazīstamību. Šie tiesas norādītie spriedumu pamatojošie argumenti 

vērtējami kritiski. Tiesas konstatētais fakts, ka prasītājas ilgstoši lietotā zīme Latvijā ieguvusi 

atpazīstamību, pats par sevi nerada tiesības aizliegt starptautiski reģistrētas identiskas zīmes 

attiecināšanu uz Latviju, ja tajā pašā laikā tiesa atzinusi, ka nereģistrētā zīme nav atzīstama 

par plaši pazīstamu. Ja prasītāja nebija pierādījusi, ka tai pieder plaši pazīstama, kaut arī 

nereģistrēta zīme pirms apstrīdētās zīmes attiecināšanas uz Latviju 10.04.2008., tad 

nepastāvēja agrākas preču zīmes tiesības brīdī, kad atbildētāja veica starptautiski reģistrētas 

identiskas zīmes attiecināšanu uz Latviju. Tiesas secinājums, ka zīme attiecināta uz Latviju ar 

apzināti negodprātīgu nolūku, nav pamatots ar lietā konstatētajiem apstākļiem. Prasītājas 

argumentam, ka tai pieder Patentu valdē pieteikta zīme Nr. M63845, nav nozīmes, jo šīs 

zīmes pieteikuma datums – 10.04.2010. –ir vēlāks nekā atbildētāja starptautiski reģistrētās 

zīmes attiecināšanai uz Latviju.  

9.  Civillietā Nr. C04295714 SIA „Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” 2014.gada 

19.septembrī cēlusi Rīgas apgabaltiesā prasību, pret SIA„BIT IT” par preču zīmes nelikumīgu 

izmantošanu, kurā lūgusi: 1) uzlikt SIA „BIT IT” pienākumu pārtraukt un aizliegt 

 
44 Zīme sastāv no Helvetica šriftā kirilicā izpildīta uzraksta “TEATRAĻNAJA”, kas tulkojumā nozīmē “teātra”. 
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komercdarbībā izmantot preču zīmi „BIT IT”, zīmes, kas ir sajaucami līdzīgas prasītājas 

reģistrētajai preču zīmei „bit IT SOLUTIONS” (fig.), kā arī šo preču zīmju sajaucamu 

imitāciju, atveidojumu, transliterāciju vai tulkojumu bez prasītājas atļaujas attiecībā uz 9., 35., 

42.klases precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju jomu vai tiem 

līdzīgām precēm un pakalpojumiem informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas Republikas 

teritorijā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā pirmās instances tiesas 

2015.gada 29.aprīļa spriedumu prasība apmierināta. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģijas kā apelācijas instances tiesas 2016.gada 27.aprīļa spriedumu prasība apmierināta. 

Augstākās tiesas Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā, 2018.gada 27.martā 

nosprieda atstāt negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa 

spriedumu, bet SIA„BIT IT” kasācijas sūdzību noraidīt. Augstākās tiesas Civillietu 

departamenta spriedumā, cita starpā, attiecībā uz jautājumu, vai pretstatītā zīme atzīstama par 

plaši pazīstamu, norādījis sekojošo. Nosakot, vai preču zīme ir plaši pazīstama, ņem vērā šīs 

preču zīmes pazīstamību attiecīgajā patērētāju lokā. Tā vietā, lai vērtētu šos kritērijus un to 

nodibināšanai nepieciešamos pierādījumus, apgabaltiesa atzinumu par prasītājas preču zīmes 

plašo pamatotību izdarījusi vien uz četru apliecinājumu pamata, kuri nesatur minētajiem 

kritērijiem atbilstošas ziņas. Tomēr Augstākā tiesa uzskata, ka šie pārkāpumi nav noveduši 

pie lietas nepareizas izspriešanas. apgabaltiesa preču zīmes nelikumīgu izmantošanu ir 

vērtējusi atbilstoši likumam, kas ir pilnīgi pietiekami prasības apmierināšanai. Šādos 

apstākļos pretstatītās zīmes atzīšana par plaši pazīstamu konkrētajā lietā nevar dot prasītājai 

papildu tiesisko aizsardzību, un tiesas nepamatotajam atzinumam, ka prasītājas preču zīme ir 

plaši pazīstama, nav nozīmes lietas iznākumā. 

10. Savukārt, Civillietā Nr. C04228614 tiesa nepamatoti nav pievērsusies jautājumam, 

vai plaši pazīstamas zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt šādas zīmes lietojumu arī tādā 

gadījumā, ja zīme tiek lietota uz atšķirīgām precēm vai pakalpojumiem, taču pastāv 

iespējamība, ka patērētāji kļūdaini var uztvert, ka atbildētājs saistīts ar pretstatītās zīmes 

īpašnieku. Minētajā lietā likvidējamā akciju sabiedrība “DC Vernisāža” 2014.gada 28.maijā 

iesniedza tiesā prasību pret Citycon Group Ltd. par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas 

pārtraukšanu, norādot, ka prasītājs ir preču zīmju - vārdiskas preču zīmes DOUBLE 

COFFEE, reģistrācijas nr. M 53 953, un kombinētās preču zīmes DOUBLE COFFEE DINER, 

reģistrācijas nr. M 54 343,attiecībā uz 43.klases pakalpojumiem licenciāts.  Eiropas Savienībā 

– Kopienas kombinētā preču zīme DOUBLE COFFEE ESPRESSO CAPPUCCINO BAR, 

reģistrācijas nr.006017115 reģistrēta uz 21.klases precēm– trauki (izņemot izgatavotos no 

cēlmetāliem vai ar tiem pārklātos), to skaitā no papīra un plastmasas, 30.klases precēm– 

kafijas pupiņas, maltā kafija, šķīstošā kafija, kafijas aizstājēji, kakao, kafijas un kakao 

dzērieni šķidrā, pulvera un koncentrāta veidā, garšas piedevas minētajiem dzērieniem pulvera 

un sīrupa veidā, 43.klases pakalpojumiem– apgāde ar uzturu, restorānu, kafejnīcu un 

kafetēriju pakalpojumi. Prasītājs norāda, ka minētajām preču zīmēm piemīt laba reputācija un 

tās ir plaši pazīstamas Latvijā. Prasība pamatota ar to, ka atbildētājs pārkāpj prasītāja preču 

zīmes tiesības, proti, izmanto IL Property LLP reģistrētās preču zīmes ar vārdisko 

apzīmējumu DOUBLE COFFEE, kā arī kombinēto preču zīmi DOUBLE COFFEE 

ESPRESSO CAPPUCCINO BAR savu telpu iznomāšanas pakalpojumu sniegšanas reklāmās. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa spriedumā 2017.gada 5.jūnijā atzina, ka prasītāja 

preču zīmes kļuvušas plaši pazīstamas Latvijā. Tai pašā laikā preces un pakalpojumi, uz 
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kuriem reģistrētas un lietotas prasītājam piederošās preču zīmes, atšķiras no precēm un 

pakalpojumiem, ko piedāvā atbildētāja. Tāpēc prasība noraidāma. Spriedums stājies spēkā. 

Tiesa nenorādīja spriedumā nav norādīts, vai ir vērtēts apstāklis, vai atbildētāja veiktā  

pretstatītās zīmes lietošana nevarētu novest pie tā, ka patērētāji uztver to kā saistītu ar 

prasītāju. C04292106 C04292106 

11.   Civillietā Nr.C04259809 SIA „SERVILAT” 2009.gada 27.maijā cēla tiesā prasību 

pret SIA „KURŠU ZEME”, lūdzot aizliegt atbildētājai preču zīmes „NOSTAĻĢIJA” 

(reģistrācijas numurs Nr. M 59 282) prettiesisku izmantošanu, tai skaitā, lietot apzīmējumu 

„NOALGIA.” Augstākās tiesas Civillietu departaments 2016.gada 31.maijā nosprieda 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.septembra spriedumu atcelt un nodot 

lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, pamatojot spriedumu ar argumentiem, kas attiecas 

uz lietā nodibināto faktu vērtējumu: Prasītājas vārdiskā preču zīme vizuāli uztverama kā viens 

noteikts vārds, kas Latvijas iedzīvotājiem parasti saprotams kā ilgas pēc dzimtenes, mājām 

(literārā valodā – nostalģija), turpretim atbildētājas lietotais apzīmējums „NO ALGIA” nav 

uztverams kā viens vārds, bet kā apzīmējums, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām. 

Apzīmējums „NO ALGIA” vizuāli acīmredzami atšķiras no pretstatītās preču zīmes 

„NOSTAĻĢIJA”. Apzīmējumā grafiskais elements nepārprotami ir dominējošais, kas 

piesaista patērētāju uzmanību, un zināmā mērā ir līdzīgs vispārzināmam bijušās PSRS 

strādnieku un zemnieku savienības simbolam – sirpim un āmuram, tādēļ lielai daļai patērētāju 

tas ir saprotams. Nav pamata uzskatīt, ka vārds „NOALGIA” ir tik līdzīgs vārdam 

„NOSTAĻĢIJA”, ka iespējama to sajaukšana. Zīmju atšķirīgās pazīmes un to radītais 

kopiespaids, Civillietu departamenta ieskatā, visdrīzāk ļauj atšķirt vienu zīmi no otras. 

Apzīmējuma kopējais vizuālais iespaids nedod pārliecinošu pamatu uzskatīt, ka preču zīmes ir 

sajaucami līdzīgas un apstrīdētais apzīmējums ietver vārdam „NOSTAĻĢIJA” identisku 

vārdu, kā to atzinusi apelācijas instances tiesa. Šāda lietā būtisku faktu vērtēšana nav Senāta 

kā kasācijas instances tiesas funkcija. ”Senāts neizskata lietu pēc būtības, tāpēc tā kompetencē 

nav lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, kā arī pierādījumu pārbaudīšana un vērtēšana.”45 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija, izskatot prasību apelācijas kārtībā 2017.gada 

18.janvārī, nosprieda sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Servilat” prasību pret sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Kuršu Zeme” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas aizliegšanu 

noraidīt pilnībā. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumā 2017.gada 18.janvārī 

visumā atkārtoti norādīti tie apsvērumi, kuri atrodami Augstākās tiesas Civillietu 

departamenta 2016.gada 31.maija spriedumā. Neraugoties uz to, ka gan kasācijas instances 

tiesas,, gan arī apelācijas instances tiesas nolēmumos norādīts uz atbildētāja lietotā 

apzīmējuma atšķirīgumu no pretstatītās zīmes, ko tiesas ieskatā nodrošinot figuratīvais 

elements, kurā esot saskatāma līdzība ar sakrustotu sirpi un āmuru, kas daļā patērētāju izraisot 

noteiktas asociācijas, spriedumā nav atrodamas norādes uz kaut kādiem pierādījumiem, kas 

apstiprinātu šo tiesas pieņēmumu. No sprieduma arī nav redzams, ka apzīmējumi būtu vērtēti 

to kopumā, kas ir EST judikatūrā nostabilizējies kritērijs. “Ar konfliktējošo apzīmējumu 

vizuālo, fonētisko vai konceptuālo līdzību saistītās sajaukšanas iespējas visaptverošajam 

vērtējumam ir jābalstās uz attiecīgo apzīmējumu radīto kopējo iespaidu. Apzīmējumu 

 
45 Laviņš A. 474.pants Kasācijas instances tiesas tiesības. Desmitā sadaļa. Kasācijas tiesvedība. Civilprocesa 

likuma komentāri. II daļa (29. -60.1 nodaļa. Otrais papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru kolektīvs Prof. K. 

Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā. Tiesu namu aģentūra, 2021, 1158.lpp. 
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uztverei, kāda ir attiecīgo preču vai pakalpojumu vidusmēra patērētājam, šīs sajaukšanas 

iespējas visaptverošajā vērtējumā ir noteicoša loma. Vidusmēra patērētājs parasti uztver preču 

zīmi kopumā un neveic dažādu tās elementu pārbaudi (pēc analoģijas skat. spriedumus, 

1997. gada 11. novembris, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 23. punkts; 1999. gada 

22. jūnijs, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25. punkts, un 2015. gada 

22. oktobris, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 35. punkts).” (EST sprieduma lietā Nr. C-

328/18. P, 58. punkts). 

12. Civillietā Nr. C30514517 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 2018.gada 

3.maijā  izskatīta Bulgārijas uzņēmuma Sopharma AD prasība pret Itālijas uzņēmumu 

Pharmanatura S.P.A. par prasītāja preču zīmes VIDERAL, reģistrācijas nr. M 68 848, 

atzīšanu par spēkā esošu Latvijā attiecībā uz visām tās reģistrācijā ietvertajām precēm, 

pamatojoties uz to, ka 2015.gada 14.oktobrīatbildētājs iesniedza iebildumu Rūpnieciskā 

īpašuma Apelācijas padomē pret prasītāja preču zīmes VIDERAL, reģistrācijas nr. M 68 848, 

pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta 

pirmās daļas 2.punktu lūdzot atzīt šīs preču zīmes reģistrāciju Latvijā par spēkā neesošu. 

Saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes 2017.gada 27.janvāra lēmumu 

atbildētāja iebildums apmierināts. Prasītājs, cita starpā, tiesā pauda uzskatu, ka atbildētājs 

netika iesniedzis pretstatītās preču zīmes SIDERAL faktiskās lietošanas pierādījumus. Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.maija spriedumā kā viens no 

pamatojumiem prasības noraidīšanai norādīts: no atbildētāja prezidenta ar zvērestu 

apliecinātas liecības izriet, ka atbildētājs preču zīmi SIDERAL izmanto Eiropā, t.sk. Latvijā, 

un ka ar šo preču zīmi marķētu preču pārdošanas apjoms ir palielinājies. Tiesa atzīst, ka 

atbildētājs ir iesniedzis pierādījumus par savas agrāk reģistrētās – pretstatītās preču zīmes – 

SIDERAL, faktisko izmantošanu komercdarbībā Eiropas Savienībā pēdējo piecu gadu laikā. 

Šai sakarā jāpiezīmē, ka tiesai jātaisa spriedums tikai par likumā noteiktā kārtībā pieteiktajiem 

prasījumiem, kas sastāda prasības vai pretprasības priekšmetu.46 Prasītājs tiesā tikai pauda 

uzskatu, ka atbildētājs netika iesniedzis pretstatītās preču zīmes SIDERAL faktiskās 

lietošanas pierādījumus, taču netika cēlis prasību par atbildētāja zīmes atcelšanu. Tāpēc tiesai 

nebija pienākuma vērtēt pierādījumus par atbildētāja zīmes faktisko izmantošanu. 

13. Civillietā Nr. C30466817  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018.gada 

19.februārī izskatīja SIA “Latvijas zemes fonds” prasības pieteikumu pret AS “Attīstības 

finanšu institūcija Altum,” kurā lūgts atzīt par spēkā neesošu preču zīmju Nr. M 69 060 un M 

69 061 reģistrāciju, uzskatot par nepamatotu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes 

2016.gada 30.decembra lēmumu,  un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pretprasību par 

pienākuma uzlikšanu prasītājam pārtraukt un aizliegt lietot apzīmējumu komercdarbībā. Tiesa 

atzina par nepamatotu gan prasību, gan pretprasību  un tās noraidīja pilnībā.  Spriedums 

stājies spēkā. Analizējot apzīmējuma apstrīdētajās preču zīmēs ietverto vārdu “Latvijas zemes 

fonds” semantisko nozīmi, tiesa secināja, ka strīdus apzīmējums ir vispārīgs apzīmējums 

nekustamo īpašumu jomā, kam trūkst atšķirtspējas attiecībā uz šīs jomas pakalpojumiem. 

Šāds tiesas motīvs varētu būt pamats apstrīdēto preču zīmju atzīšanai par spēkā neesošām. 

 
46 Rozengergs J., Torgāns K. Prasījuma robežu ievērošana. Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1. -28. nodaļa. 

Otrais papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru kolektīvs Prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Tiesu namu 

aģentūra, 2016, 518.lpp. 
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Nav saprotams, kā, pamatojoties uz šādu motivāciju, kas var būt pamats prasības 

apmierināšanai, tiesa prasību par atbildētāja reģistrēto preču zīmju dzēšanu noraidījusi. 

14. Civillietā Nr. C04353812 SIA „Pērle Zobārstniecība” 2012.gada 9.jūlijā cēla prasību 

pret SIA „BIPS” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, lūdza atzīt preču 

zīmes Pērle (fig.) /reģistrācijas numurs A/ reģistrāciju par spēkā neesošu. Prasība pamatota ar 

to, ka preču zīme Pērle reģistrēta pēc tam, kad 2009.gada 20.novembrī Komercreģistrā 

reģistrēta SIA „Pērle Zobārstniecība”. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 

2013.gada 22.janvāraspriedumu SIA „Pērle Zobārstniecība” prasība pret SIA „BIPS” par 

preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu noraidīta. Spriedumā pausts uzskats, ka 

no likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 1.panta 1.punkta, 9.panta 

trešās daļas 3.punkta izriet, ka firmas reģistrācija Komercreģistrā pati par sevi nenozīmē, ka 

firmas nosaukums lietots komercdarbībā – tas ir, reklamējot un piedāvājot konkrētus 

pakalpojumus (šajā gadījumā zobārstniecības), sniedzot šos pakalpojumus un gūstot ar to 

peļņu, lai klientiem šis firmas nosaukumu asociētos ar konkrētu komersantu un viņa 

sniegtajiem pakalpojumiem šajā komercdarbības nozarē. Tiesa atzina, ka prasība noraidāma 

kā nepierādīta un nepamatota, jo prasītāja nav pierādījusi likuma „Par preču zīmēm un 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 9.pantatrešās daļas 3.punktā ietverto apstākļu pastāvēšanu. 

Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 22.janvāraspriedumu SIA „Pērle 

Zobārstniecība” iesniedza apelācijas sūdzību, kurā lūdz apmierināt prasību. Augstākās tiesas 

Civillietu tiesu palāta, izskatot lietu kā apelācijas instances tiesa, 2016.gada 16.novembrī, 

pamatojoties uz pierādījumiem, ko prasītāja iesniedza jau pēc lietas izskatīšanas pirmās 

instances tiesā, prasību apmierināja. Problēma, kas saistīta ar preču zīmes reģistrācijas 

atzīšanu par spēkā neesošu, pamatojoties uz agrāk nodibinātām tiesībām uz firmu, saistīta ar 

to, ka gan lietas izskatīšanas laikā spēkā esošais (LPZ 9. (3) 3)punkts), gan arī tagad spēkā 

esošais Preču zīmju likums (PZL 10.p (1) 3) punkts), kas tādējādi saistīja firmas kā agrākas 

tiesības iegūšanu nevis ar firmas reģistrāciju, bet ar firmas nosaukuma lietošanu. Jāpiezīmē, 

ka komerclikuma komentāra autori tiesību iegūšanu saista, tieši otrādi, nevis ar firmas 

lietošanu, bet gan tās reģistrāciju, kurai ir konstitutīvs raksturs.47 Kamēr pastāv likumu 

kolīzija attiecībā uz Komercreģistrā publicēto ziņu publisko ticamību, tiesām jārēķinās ar šo 

specifisko Preču zīmju likumā norādīto izņēmumu no Komercreģistrā ierakstīto ziņu 

publiskās ticamības principa.  

15. Civillietā Nr. C30602117 izskatīta prasība par tirdzniecībā lietota preču apzīmējuma 

aizliegšanu celta, pamatojoties uz iepriekš iegūtām tiesībām uz ģeogrāfisko norādi. Otkritoje 

Akcioņernoje obščestvo “Tuļskaja Konditerskaja fabrika” “Jasnaja Poļana” (turpmāk tekstā – 

prasītājs) 2017.gada 7.septembrī iesniedza tiesā prasību un 2018.gada 27.aprīlī prasības 

papildinājumus pret SIA “Kondis” (turpmāk tekstā – atbildētājs) par nepatiesas ģeogrāfiskas 

izcelsmes norādes – Tuļskij pretlikumīgas lietošanas izbeigšanu norādot, ka prasītājs ir 

konditorejas izstrādājumu ražotājs, kas atrodas Tulā, Krievijas Federācijā. Ar Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu 2018.gada 13.jūlijā prasība apmierināta. Kā izriet 

no Latvijas Republikas Patentu valdes 2012.gada 24.oktobra aizsardzības pagaidu atteikuma 

prasītājam, Patentu Valde ir atzinusi, ka apzīmējums var tikt reģistrēts kā preču zīme ar 

 
47 Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1-73.panti) Aigars Strupišs, 

Komerclikuma projekta izstrādes vadītājs. Izdevējs “A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 133.lpp. 
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precizētu preču sarakstu, proti, “Prjaņiks no Tulas”, jo apzīmējums norāda preču ģeogrāfisko 

izcelsmi. No Patentu valdes atteikuma gan izriet, ka apzīmējums, kas var tikt reģistrēts kā 

preču zīme ar precizētu preču sarakstu, proti, “Prjaņiks no Tulas”, nevarētu vienlaikus tikt 

aizsargāts Latvijā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde. Tiesa nav vērtējusi, vai apzīmējums 

“Tulas prjaņņiks” neietilpst to pārtikas produktu kategorijā, kurus patērētāji un tirgus 

dalībnieki neuztver saistībā ar preču vai pakalpojumu specifisko izcelsmi, un šī iemesla dēļ 

nav uzskatāmi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un netiek aizsargāti; tai skaitā tādi 

apzīmējumi, kuri gan atbilst ģeogrāfiskās izcelsmes norādes definējumam, bet Latvijas 

teritorijā zaudējuši savu sākotnējo nozīmi un kļuvuši par vispārpieņemtiem preču vai 

pakalpojumu veidu nosaukumiem (LPZ 40.pants (3) daļa).  

16. Civillietā  C04384713 AS „Laima” 2013.gada 19.augustā cēlusi Rīgas apgabaltiesā 

prasību pret Krievijas Federācijas uzņēmumu „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij 

Oktjabrj””, SIA „Krievijas Saldumi” un SIA „Russian Sweet”, 2015.gada 20.martā prasību 

papildinot un lūdzot tiesu atzīt par spēkā neesošu vairāku preču zīmju reģistrāciju, 

starptautiskās reģistrācijas Nr. 638 113 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju, jo Krievijas 

Federācijas uzņēmums „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” pieteicis 

reģistrācijai Latvijas Republikā savas preču zīmes ar negodprātīgu nolūku, bet prasītāja jau 

ilgstoši lieto komercdarbībā Latvijā un citās valstīs tās ražotās produkcijas marķēšanai 

nereģistrētu preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” un ar šo zīmi marķētos iepakojumus – 

grafiskos iepakojuma dizainus. Savukārt, Krievijas Federācijas uzņēmuma „Moskovskaja 

konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” iesniedza pretprasību,, norādot, ka prasītāja ar 

negodprātīgu nolūku reģistrējusi preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” (reģistrācijas Nr. M 

62 623), t.i., 2010.gada 20.septembrī, un grafisko preču zīmi „LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” 

(reģistrācijas Nr. M 63 834), t.i., 2011.gada 20.septembrī, laikā, kad Latvijā spēkā bija 

atbildētājai piederošā starptautiskā preču zīme Nr. WO 638 113, kas attiecināta uz Latviju 

2004.gada 29.oktobrī. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas 

instances tiesas 2016.gada 22.novembra spriedumu SIA „Orkla Confectionery & Snacks 

Latvija” prasība apmierināta, bet Krievijas Federācijas uzņēmuma „Moskovskaja 

konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” pretprasība noraidīta. Par šo spriedumu atbildētājs 

Krievijas Federācijas uzņēmums „Moskovskaja konditerskaja fabrika „Krasnij Oktjabrj”” 

iesniedzis kasācijas sūdzību. Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 14.jūlija 

rīcības sēdē izlēma Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas instances 

tiesas 2016.gada 22.novembra spriedumu atstāt negrozītu. No lēmuma secināms, ka, 

Augstākās tiesas ieskatā, apstāklis, ka preču zīmes pieteikuma iesniedzējs zināja vai tam bija 

jāzina, ka cita persona ārvalstīs izmanto sajaucami līdzīgu preču zīmi, var būt apstāklis, kas 

var liecināt par pieteicēja negodprātību, kas acīmredzami izriet no apelācijas instances tiesas 

konstatētā, ka prasītāja bija reģistrējusi preču zīmes, zinot, ka pastāv agrāk reģistrētās, no 

atbildētāja starptautiski reģistrētās preču zīmes izrietošās tiesības, taču, Augstākās tiesas 

ieskatā, šis apstāklis pats par sevi nav pietiekams, lai pierādītu, ka pastāv pieteikuma 

iesniedzēja negodprātīgs nolūks. Vērtējums par pārējiem faktoriem, kuri jāņem vērā, lai 

secinātu, vai prasītāja zīmes reģistrējusi ar negodprātīgu nolūku, Augstākās tiesas ieskatā ir 

jāizdara “[V]isaptveroša vērtējuma ietvaros, kas tiek veikts saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 

52.panta 1.punkta b) apakšpunktu, tāpat var tikt ņemtas vērā apstrīdētā apzīmējuma izcelsme 

un tā izmantošana kopš tā radīšanas, kā arī uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110900/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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pieteikums reģistrēt šo apzīmējumu par Eiropas Savienības preču zīmi, kā arī notikumu 

hronoloģija saistībā ar minēto iesniegšanu. Taču tieši to, kāda nozīme ir tādiem faktoriem, kā 

apstrīdētā apzīmējuma izcelsme, kā arī, uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts pieteikums 

reģistrēt šo apzīmējumu, no lēmuma nav iespējams izprast. Saprotams vienīgi, ka izšķiroša 

loma piešķirta strīdus zīmēs izmantotā apzīmējuma izmantošanai kopš tā radīšanas. 

17. Civillietā Nr. C04250014 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marine Legal Services” 

Rīgas apgabaltiesā 2014.gada 28.jūlijā cēlusi prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“/Nosaukums A/” (turpmāk – atbildētājs) par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā 

neesošu un nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Atbildētājs 2011.gada 6.septembrī ir 

pieteicis LR Patentu valdē preču zīmi /Nosaukums A/ (fig.), kas tika reģistrēta 2012.gada 

20.martā ar Nr. M 64 600 saistībā ar starptautiskās preču un pakalpojumu klasifikācijas 

45.klases pakalpojumiem – “juridiskie pakalpojumi”. Prasība tiek celta par atbildētāja preču 

zīmes /Nosaukums A/ (fig.), reģ. Nr. M 64 600, reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. 

Uzskata, ka atbildētāja rīcībā ir konstatējams acīmredzami negodprātīgs nolūks. Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija ar spriedumu (sprieduma datums nav norādīts, Pilns 

sprieduma teksts sastādīts – 2015.gada 13.jūlijā.) prasību apmierinājusi pilnībā. Spriedums 

stājies spēkā. No sprieduma nav redzams, kāds ir apstrīdētās zīmes vārdiskais saturs vai 

vizuālais izskats. Tāpēc nav iespējams komentēt spriedumā konstatēto, ka salīdzināmās preču 

zīmes ir gan vizuāli, gan fonētiski, gan semantiski sajaucami līdzīgas.  

18.  Civillietā Nr. C30601817 Krievijas uzņēmums AS “Moskovskaja konditerskaja 

fabrika “Krasnij Oktjabrj”” (turpmāk arī prasītājs) cēla tiesā prasību pret SIA “Orkla 

Confectionery&Snacks Latvija” par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu. Prasības pieteikumā 

norādīts, ka prasība tiek celta par Latvijas Republikā reģistrētu preču zīmju „Karakums” ar 

reģ. Nr. M 37 517 un M 62 990 reģistrācijas atcelšanu sakarā ar to faktisku neizmantošanu 

piecu gadu secīgā periodā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018. gada 16. maijā 

prasību apmierināja. Tiesa pamatoti norādījusi, ka Prasītājs ir cēlis negatīvo atzīšanas 

prasību,48 līdz ar to atbildētāja pienākums bija lietas izskatīšanas gaitā pierādīt pozitīvo, tas ir 

preču zīmju izmantošanas faktus, lai vienlaicīgi izslēgtu negatīvo. Argumentācija par 

pierādījumu nastu negatīvā fakta pierādīšanā plaši iztirzāta tiesību zinātnē. Līdzīgs, bet 

detalizētāks pamatojums Preču zīmes neizmantošana ir negatīvs fakts. Juridiskajā literatūrā 

norādīts: „jau romiešu tiesībās bija izstrādāts princips – negativae non probantus (negatīvais 

nav jāpierāda). Šis pieņēmums ir pilnīgi pamatots, jo nevar, piemēram, pierādīt saistības vai 

pienākuma neesamību [..]. Pierādīšanas pienākuma sadales pamatā ir princips ei incumbit 

probatio qui dicit, non qui negat (jāpierāda, pierādījumi jāiesniedz tam, kurš apgalvo, un nevis 

tam, kurš noliedz” (sk. A.Līcis „Prasības tiesvedībā un pierādījumi”, TNA, 2003, 71.–72.lpp). 

19. Apmierinot prasību par zīmes atcelšanu sakarā ar to, ka šī zīme netika izmantota 

piecu gadu periodā, pilnīgi pietiekams pamatojums prasības  apmierināšanai ir apstāklis, ka 

atbildētājs nav iesniedzis pierādījumus par zīmes izmantošanu (Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas spriedums 2017. gada 1. februārī Civillietā Nr. C30734416). 

 
48 Latvijas pašreizēja tiesību sistēma neparedz atzīšanas prasību – skatīt Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 

2020-08-01. Satversmes tiesas lēmums Rīgā 2020. gada 30. Decembrī. Atrodams: https://likumi.lv/ta/id/319935-

par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01 

Aplūkots: 28.06.2021. 

 

https://likumi.lv/ta/id/319935-par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01
https://likumi.lv/ta/id/319935-par-tiesvedibas-izbeigsanu-lieta-nr-2020-08-01
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20. Civillietā Nr. C04340310 Ukrainas uzņēmums Dotchirni pipriemstvo „Konditerska 

koporatzia „Roshen”” 2010.gada 29.jūnijā cēlusi tiesā prasību pret Itālijas uzņēmumu 

„Ferrero S.P.A.”, lūdzot atcelt preču zīmes „ROCHER” (reģ. Nr. WO 688 261) starptautiskās 

reģistrācijas attiecinājumu uz Latviju. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

2011.gada 24.februāra spriedumu prasība noraidīta. Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu 

palātas 2013.gada 28.marta spriedumu sakarā ar Dotchirni pipriemstvo „Konditerska 

koporatzia „Roshen”” apelācijas sūdzību, prasība apmierināta. Kasācijas sūdzību par 

spriedumu iesniegusi „Ferrero S.P.A.”, lūdzot to atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai 

apelācijas instances tiesā, norādot, cita starpā, ka Civillietu tiesu palāta sašaurināti iztulkojusi 

likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 23.pantu, kļūdaini secinot, ka 

figurālās preču zīmes „FERRERO ROCHER” izmantošana nevar tikt uzskatīta par vārdiskās 

preču zīmes „ROCHER” faktisko izmantošanu. Ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

spriedumu 2016. gada 31. maijā tiesa nosprieda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 

2013.gada 28.marta spriedumu atstāt negrozītu, bet uzņēmuma „Ferrero S.P.A.” kasācijas 

sūdzību noraidīt. Tādējādi tiesa atzina par nepierādītu faktu, ka atbildētāja faktiski lietojusi 

reģistrēto preču zīmi, kaut arī faktiski izmantotais reģistrētajā zīmē ietvertais vārdiskais 

elements pats par sevi faktiski lietotajā zīmē nebija izmainīts. Apstāklis, ka apzīmējuma 

„FERRERO” pievienošana preču zīmei „ROCHER” maina tās vizuālo un fonētisko 

kopiespaidu, proti, mainās visas zīmes atšķirtspēja un faktiski izmantotā forma būtiski 

atšķiras no reģistrētās zīmes „ROCHER,” nenozīmē, ka reģistrētā zīme nebija lietota, ja preču 

zīme turpināja pildīt savu funkciju, nodrošināt, ka viena uzņēmuma preces tiek atšķirtas 

nocita uzņēmuma precēm. 

21. Civillietā  Nr. C04247512 /pers. B/ un SIA „Vikas-LV” 2012.gada 18.aprīlī cēla 

Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „TVLBaltic” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas 

un negodīgas konkurences pārtraukšanu, lūdzot: 1) atzīt SIA „TVLBaltic” rīcību, reģistrējot 

apzīmējumu „Vikas Baltic” kā komersanta nosaukumu un domēna vārdu vikasbaltic.lv, kā arī 

lietojot apzīmējumu „Vikas Baltic” komercdarbībā, par /pers. B/ preču zīmju tiesību 

pārkāpumu; 2) aizliegt SIA „TVL Baltic” izmantot komercdarbībā apzīmējumu „VIKAS.” 

Atbildētāja turpina lietot uzņēmējdarbībā apzīmējumu „VIKAS” saistībā ar šiem 

pakalpojumiem kā nereģistrētu preču zīmi, domēna vārdu vikasbaltic.lv, kas ir prasītāja preču 

zīmes tiesību pārkāpums. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā pirmās 

instances tiesas 2013.gada 22.aprīļa spriedumu prasība apmierināta daļā par preču zīmes 

tiesību pārkāpumu un noraidīta daļā par negodīgas konkurences pārkāpumu. Ar Augstākās 

tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 19.aprīļa spriedumu prasība noraidīta. Prasītājs/pers. 

B/ par minēto spriedumu 2016.gada 29.jūnijā iesniedza kasācijas sūdzību, kurai 2016.gada 

7.jūlijā pievienojusies SIA „Vikas LV”, pārsūdzot spriedumu pilnā apjomā. Senāts 2018.gada 

18.decembrī nosprieda atstāt negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 

19.aprīļa spriedumu. Senāts norādīja: Atbilstoši likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm” 16.panta otrajai daļai preču zīmes reģistrācija Valsts preču zīmju reģistrā 

notiek vienlaikus ar tās publikāciju Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Tātad Latvijā preču 

zīmes reģistrācijas un tās publikācijas datums sakrīt. Ievērojot minēto, pilnas izņēmuma 

tiesības, tostarp iespēja vērst savas ar preču zīmes reģistrāciju iegūtās tiesības pret trešajām 

personām, liedzot tām identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu 

komercdarbībā, preču zīmes īpašniekam ir tikai no preču zīmes reģistrācijas datuma. Citiem 
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vārdiem, ierakstam reģistrā ir konstitutīva nozīme. Šādam regulējumam ir arī saprātīgs un 

racionāls pamats, jo reģistrācija rada caurskatāmību un paredzamību saimnieciskajās 

attiecībās, ļaujot konkurentiem uzzināt par citu personu tiesībām un pārliecināties, ka viņi tās 

nepārkāpj. 

22. Civillietā Nr. C04217014 Igaunijā reģistrētais uzņēmums AS „Jungent Group” 

2014.gada 20.jūnijā cēlis prasību pret SIA „CEĻŠ TRĪS” (pirms nosaukuma maiņas - SIA 

„Via 3L”), kurā lūdzis pārtraukt izmantot komercdarbībā vārdisko preču zīmi „VIA 3L” 

(reģistrācijas Nr. M 58 120), aizliegt sniegt vai piedāvāt pakalpojumus, izmantojot minēto 

preču zīmi, izmainīt sabiedrības nosaukumu tā, lai netiktu aizskartas prasītāja izņēmuma 

tiesības uz preču zīmi„VIA3L”, un reģistrēt grozījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 24.marta 

spriedumu prasība apmierināta daļēji. Augstākā tiesa 2017.gada 28.decembrī nosprieda Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 9.novembra spriedumu atstāt negrozītu, bet 

SIA„CEĻŠ TRĪS” kasācijas sūdzību noraidīt. Kasācijas sūdzība, cita starpā, bija pamatota ar 

to, ka kopš pārkāpuma pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Tiesas ieskatā, lietā nav konstatēti 

apstākļi, kas būtu pretrunā prasītāja apgalvojumam, ka tam par pārkāpumu kļuvis zināms tikai 

2013.gada nogalē. Lai gan no lietas materiāliem redzams, ka atbildētājas sabiedrības 

nosaukuma maiņa uz „Via 3L” tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā jau 2009.gadā, pārkāpjoša 

apzīmējuma reģistrācija komercreģistrā pati par sevi nedod pamatu pieņemt, ka prasītājam no 

reģistrācijas brīža bija jāzina par minētajām izmaiņām atbildētājas nosaukumā. Tiesas 

argumentācija ietver pretrunu. No vienas puses, pilnīgi pamatots ir tiesas secinājums, ka 

komercreģistra publiskās ticamības princips nozīmē, ka personai ir tiesības paļauties uz 

komercreģistrā ierakstīto ziņu patiesumu un tā nevar atsaukties uz to nezināšanu. No otras 

puses, ja tiesa būtu vadījusies no publiskās ticamības principa, tad prasība par preču zīmes 

tiesību pārkāpumu būtu noraidāma tiesību īpašnieka samierināšanās dēļ. 

23. Civillietā Nr. C04295714 SIA „Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” cēlusi Rīgas apgabaltiesā 

prasību, pret SIA„BIT IT” par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu, kurā lūgusi aizliegt 

komercdarbībā izmantot preču zīmi „BIT IT” attiecībā uz 9., 35., 42.klases precēm un pakalpojumiem, 

nomainīt uzņēmuma nosaukumu (firmu), iznīcināt visus reklāmas materiālus, kas satur apzīmējumu 

„BIT IT.” var tikt maldinātas trešās personas. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

kā pirmās instances tiesas 2015.gada 29.aprīļa spriedumu prasība apmierināta. Atbildētāja 

iesniegusi apelācijas sūdzību par minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā. Ar Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas instances tiesas 2016.gada 27.aprīļa 

spriedumu prasība apmierināta. Atbildētāja SIA„BIT IT” iesniegusi kasācijas sūdzību par 

minēto spriedumu, pārsūdzot to pilnā apjomā.  Augstākā tiesa 2018.gada 27.martā nosprieda 

atstāt negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedumu, 

bet SIA„BIT IT” kasācijas sūdzību noraidīt. Spriedumā, cita starpā, norādīti šādi motīvi: tiesai 

pašai ir jāizdara zīmju sajaukšanas iespējas visaptverošais vērtējums, proti, jānovērtē 

sajaukšanas iespējamība pēc minētajiem kritērijiem, nevis jāpārbauda kādi konkrēti 

pierādījumi – ziņas par esošiem faktiem. Tāpat sajaucamās līdzības vērtējumu nevar nodot 

citu personu, piemēram, ekspertu, speciālistu vai attiecīgās jomas organizāciju kompetencē. 

24. Civillietā Nr. C04348513 [Pers. A] 2013.gada 9.augustā cēla Rīgas apgabaltiesā 

prasību pret Lietuvas uzņēmumu UAB „Naujasis Nevėžis” par preču zīmes nelikumīgas 

izmantošanas pārtraukšanu, lūdzot aizliegt preču zīmei „DRAUGU” (reģistrācijas 
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Nr. M 46 549) sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu.  Rīgas apgabaltiesas Civillietu 

tiesas kolēģija prasību apmierināja. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta, izskatot lietu 

apelācijas kārtībā, prasību noraidīja. Augstākās tiesas Civillietu departaments 2018.gada 

25.oktobrī nosprieda atcelt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 26.jūlija 

spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā kā apelācijas instances tiesā. 

Augstākās tiesas Civillietu departaments norādīja, ka zīmju sajaukšanas iespēja ir jāvērtē 

visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver attiecīgos apzīmējumus un 

attiecīgās preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus faktorus, kam ir nozīme konkrētajā 

lietā, it īpaši apzīmējumu līdzības un aptverto preču vai pakalpojumu līdzības savstarpējo 

saistību. Atkārtoti izskatot prasību apelācijas instances Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģija, izskatot lietu apelācijas kārtībā, 2019.gada 28.martā prasību noraidīja. Spriedums 

stājies spēkā. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, atkārtoti izvērtējot pierādījumus, 

cita starpā, izvērtēja vārdu “draugu” un “draugi” fonētisko atšķirību vārdu galotnes patskaņu 

izrunā, ņemot vērā mēles pacēlumu, lūpu darbību, kā arī  vārda “draugs” skaidrojuma divas 

nozīmes un pamatfunkcijas. Tiesa konstatēja, ka vārdiem “draugu” un “draugi” divas no trim 

gramatiskajām nozīmēm sakrīt, atšķirība Ievērojot minēto, apzīmējumu “DRAUGU” un “3 

DRAUGI” atšķirtspēju Civillietu tiesas kolēģija novērtēja kā vidēju. Atbildētāja kombinētās 

zīmes patstāvīgie, līdzvērtīgie elementi “oho!” un “3 DRAUGI”, Civillietu tiesas kolēģijas 

ieskatā, nav prasītāja reģistrētajai preču zīmei identiski apzīmējumi. Lai arī elements “3 

DRAUGI” vērtējams kā ar vidēju pakāpi sajaucami līdzīgs apzīmējums, tomēr konkrētās 

kombinētās zīmes koptēlā tas nespēj patstāvīgi pildīt atšķirtspējas funkciju. Atbildētāja 

kombinētās zīmes grafiskais elements – trīs dzīvnieku (lāča, lauvas, krokodila) zīmējums – 

būtiski pastiprina vārdiskā apzīmējuma “3 DRAUGI” nozīmi, uzsverot, ka runa ir par trim 

draugiem, nevis piederību. Turklāt šajā gadījumā grafiskajam elementam kombinētajā preču 

zīmē ir dominējoša nozīme, norādot uz preču zīmes izmantotāja vēlmi vērsties pie konkrēta 

patērētāju loka (bērniem un pusaudžiem). Ievērojot minēto, Civillietu tiesas kolēģijai nav 

pamata uzskatīt, ka sabiedrība atbildētāja kombinētās zīmes izcelsmi saista ar prasītāju, proti, 

sajaukšanas iespējamība tiek vērtēta kā zema. Lielveikalos tirgotām precēm, kuras patērētāji 

paši izvēlas no plauktos izvietoto preču klāsta, patērētāju izvēli vairāk nosaka preču izskats 

(vizuālais faktors), līdz ar to figurālajiem elementiem ir svarīga loma. Ievērojot minēto, 

Civillietu tiesas kolēģija uzskata, ka bērni un pusaudži, izvēloties preces, prioritāru nozīmi 

piešķir to iepakojuma vizuālajam izskatam kopumā, nevis atsevišķiem patstāvīgiem 

elementiem, kā arī spēj nekļūdīgi atšķirt sev tīkamas iecienītas preces. Turklāt bērniem un 

pusaudžiem ir labas angļu valodas zināšanas, tādēļ viņu uzmanību var pievērst arī uz precēm 

izvietotie apzīmējumi angļu valodā. Šādos apstākļos Civillietu tiesas kolēģijai nav pamata 

šaubīties par to, ka sauso brokastu iepakojuma attēlā kā kombinētā preču zīmē ietvertajam 

apzīmējumam “3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS” kopā ar grafisko elementu – trīs 

dzīvnieku (lāča, lauvas, krokodila) zīmējumu – attiecībā pret prasītāja preču zīmi 

“DRAUGU” uz dažādiem labības produktiem, tai skaitā kukurūzas nūjiņām, cepumiem, 

salmiņiem, konfektēm u.tml., ir augsta atšķirtspēja konkrētajā patērētāju lokā.  

25. Civillietā Nr.C04259809 SIA „SERVILAT” 2009.gada 27.maijā cēla tiesā prasību 

pret SIA „KURŠU ZEME”, lūdzot aizliegt atbildētājai preču zīmes „NOSTAĻĢIJA” 

(reģistrācijas numurs Nr. M 59 282) prettiesisku izmantošanu. Ar Rīgas apgabaltiesas 

2011.gada 28.marta spriedumu SIA „SERVILAT” prasība noraidīta. Ar Augstākās tiesas 
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Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.septembra spriedumu sakarā ar SIA „SERVILAT” 

apelācijas sūdzību, prasība apmierināta. Augstākās tiesas Civillietu departaments 2016.gada 

31.maijā nosprieda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.septembra 

spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Apstrīdētais 

apzīmējums „NO ALGIA” ir figurāla kombinēta zīme, savukārt prasītājas reģistrētā preču 

zīme „NOSTAĻĢIJA” (reģ. Nr. M 59 282) ir vārdiska. Apzīmējums „NO ALGIA” vizuāli 

acīmredzami atšķiras no pretstatītās preču zīmes „NOSTAĻĢIJA”. Zīmju atšķirīgās pazīmes 

un to radītais kopiespaids, Civillietu departamenta ieskatā, visdrīzāk ļauj atšķirt vienu zīmi no 

otras. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija, izskatot prasību apelācijas kārtībā 

2017.gada 18.janvārī nosprieda sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Servilat” prasību pret 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kuršu Zeme” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas 

aizliegšanu noraidīt. Rīgas apgabaltiesa spriedumu motivēja, vārds vārdā atkārtojot Civillietu 

departamenta veiktā detalizētā pretstatītās zīmes un apstrīdētā apzīmējuma analīzi, kas 

izdarīta kasācijas instances tiesas sprieduma motīvu daļā, un attiecas uz faktu vērtējumu, 

tostarp raksturīgos vārdus “[A]pzīmējumā grafiskais elements nepārprotami ir dominējošais”, 

kas ir vērtējums tam, kā pretstatīto apzīmējumu varētu uztvert patērētāji. 

26. Civillietā Nr. C30353215 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD 2015.gada 

13.martā cēlusi tiesā prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” un 

/pers. E/ par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.janvāra spriedumu nospriests apmierināt daļēji, jo prasītājs 

nav apstrīdējis domēna cfmoto.lv reģistrāciju uz atbildētāja /pers. E/ vārda un tā pati par sevi 

nav atzīstama par nelikumīgu, jo apzīmējumu cfmoto nav aizliegts lietot un izmantot kā 

domēna vārdu uz precēm un pakalpojumiem, kuriem nav reģistrēta prasītāja preču zīme. Par 

minēto spriedumu atbildētājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” iesniedzis 

apelācijas sūdzību. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar spriedumu 2016.gada 

23.novembrī Civillietu, atzina, ka apelācijas sūdzība ir noraidāma kā nepamatota, savukārt 

prasība apelācijas instances tiesā izskatāmajā daļā ir apmierināma. No prasības pieteikuma 

satura un tā lūgumu daļā ietvertajiem prasījumiem ir skaidri saprotams prasības celšanas 

mērķis – prasītāja preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un aizliegšana. 

Apstāklim, ka prasītājs savā prasības pieteikumā aiz vārdiem “Prasības pieteikums” prasības 

priekšmetu ir norādījis šaurāk, nekā turpmākajā prasības pieteikuma saturā, dotajā gadījumā 

nav izšķirošas nozīmes.  

27. Civillietā Nr. C04195412 Nīderlandes komercsabiedrība „GNT International B.V.” 

(pēc nosaukuma maiņas – „GNT Beheer B.V.” un vēlāk – „GNT Group B.V.”) 2012.gada 

8.februārī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „NutriFood Ingredients” par preču zīmes 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

spriedumu prasība apmierināta. Atbildētāja SIA „NutriFood Ingredients” iesniedza apelācijas 

sūdzību. Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedumu prasība 

noraidīta. Prasītāja iesniedza kasācijas sūdzību. Augstākās tiesas Civillietu departaments 

2018.gada 28.augustā nosprieda atcelt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 

18.aprīļa spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas 

instances tiesai. Spriedumā, cita starpā, norādīti šādi motīvi: Civillietu tiesu palāta spriedumā 

atsaukusies uz Céline spriedumu. Célines briedumā izteiktās atziņas var tikt piemērotas 

izskatāmajā lietā. Tomēr apelācijas instances tiesa Céline sprieduma atziņas minējusi un 
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piemērojusi selektīvi un pretēji šī sprieduma būtībai. Civillietu tiesu palāta uz Céline 

sprieduma 21. un 22.punktu, taču nav ņēmusi vērā 23.punktu, kurā skaidrots, ka izmantošana 

„attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem” pastāv, ja trešā persona minēto apzīmējumu 

izmanto tādā veidā, ka tiek radīta saikne starp apzīmējumu, kas ir trešās personas sabiedrības 

nosaukums, komercnosaukums vai firmas zīme, un precēm, ko tirgo, vai pakalpojumiem, ko 

piedāvā trešā persona. Iepriekšminētie punkti ir lasāmi kopā, un, to nedarot, apelācijas 

instances tiesa piešķīrusi Eiropas Savienības Tiesas spriedumam citu nozīmi. Atbildētāja 

2019.gada 18.martā iesniedza Rīgas apgabaltiesā, kurai lieta Nr.C04195412 bija nodota 

atkārtotai izskatīšanai kā apelācijas instances tiesai, pieteikumu par lietas izskatīšanas 

atlikšanu vai tiesvedības apturēšanu līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības 

Intelektuālā īpašuma biroja (turpmāk – EUIPO) nolēmums ierosinātajā lietā Nr. 000033025C 

par Eiropas Savienības preču zīmes „NutriFood” (reģistrācijas Nr. CTM 000698340) 

atcelšanu sakarā ar tās neizmantošanu pēdējo piecu secīgu gadu laikā. Ar Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.aprīļa tiesas sēdes protokollēmumu pieteikums 

noraidīts. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.maija spriedumu 

prasība apmierināta. Atbildētāja Nīderlandes sabiedrība iesniedza kasācijas sūdzību. Izskatot 

kasācijas sūdzību, Senāts 2020.gada 21.maijā nosprieda to apmierināt, atcelt Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 2.maija spriedumu un nodot lietu jaunai 

izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Senāts atzina par pareizu kasācijas sūdzības argumentu par 

apgabaltiesas nepamatotu atteikumu apturēt tiesvedību lietā. Tiesa nevarēja noraidīt 

atbildētājas lūgumu par tiesvedības apturēšanu bez pienācīgiem motīviem– ne tikai 

civilprocesuālo pārkāpumu dēļ, bet arī pēc būtības.  

28. No desmit lietām, kas atrodamas periodā no 2015.-2019., kurās vispār līdztekus 

prasījumam par preču zīmes pārkāpuma novēršanu celta arī prasība naudas izteiksmē, sešās 

lietās celta prasība par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, trīs lietās – par mantiskā zaudējuma 

atlīdzināšanu, pamatojoties uz licenciāta kritēriju, bet vienā lietā celta prasība gan par morālā, 

gan mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Morālā kaitējuma atlīdzināšana preču zīmju tiesību 

aizsardzības jomā tādējādi ieņem dominējošo vietu. Attiecība starp mantiskā un nemantiskā 

zaudējuma atlīdzināšanu preču zīmju tiesību aizsardzības sfērā  kontrastē ar vispārējo 

situāciju civiltiesībās, kur morālā kaitējuma atlīdzināšanu saprot nevis kā mantiskā zaudējuma 

atlīdzināšanas paveidu, bet kā atlīdzinājumu par morālajām ciešanām – fiziskām sāpēm vai 

goda un cieņas aizskārumu.49 Tas, ka preču zīmju tiesību īpašnieki dod priekšroku morālā 

kaitējuma, nevis mantiskā zaudējuma prasībām, var būt izskaidrojams arī ar to, ka LPZ 28.1 

paredzētais licenciāta kritērijs nebūt nav viegli pierādāms. Lai pamatotu šādu prasījumu, 

prasītājam jāpārliecina tiesa, ka prasīto zaudējumu apmērs atbilst mantas samazinājumam, ko 

izraisījis preču zīmes tiesību pārkāpums, kā rezultātā cietušais pārdevis preces vai sniedzis 

pakalpojumus mazākā apmērā. Šāds pierādīšanas veids balstās uz varbūtībām, t.i., principiāli 

atšķiras no Civillikumā paredzētā, kas, tieši otrādi, atsaukšanos uz varbūtībām nepieļauj. 

Lietās, kurās zaudējumu atlīdzināšanas prasījums pamatots uz licenciāta kritēriju, prasītājam 

jāpierāda, ka tieši par šāda veida precēm un tādā apjomā,  kā atbildētāja pārdotais daudzums, 

būtu izsniegta licence, kā arī, ka prasītā licenciāra atlīdzība ir taisnīga, samērīga un 

 
49 Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga, 2018, 149. – 152.lpp. 
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nediskriminējoša (FRAND)50 attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Uz to, ka prasītās 

zaudējumu atlīdzības summa aprēķināta, pielietojot nesamērīgi augstu piemērojamās analogās 

licences mērauklu, atbildētājs norādījis civillietā Nr.C04292106. 

29.  Civillietā Nr.C04292106 par preču zīmes pārkāpumu, kas turpinājies laika posmā no 

2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 2.jūnijam prasītāja lūgusi noteikt un no atbildētājas piedzīt 

par labu prasītājai kompensācijas summu LVL 26 716,44 apmērā (40074,66 EUR). Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2016.gada 7.novembrī, izskatot lietu pēc būtības, 

nepiekrita prasītāja pamatojumam par pieprasīto zaudējumu aprēķinu, atbilstoši kuram 

licences maksa par  preču zīmes izmantošanu kafijas nozarē ir 6% no licences ņēmēja 

gūtajiem ienākumiem. Civillietu tiesas kolēģija konstatēja, ka licences maksa kafijas nozarē 

dažādās pasaules valstīs 2006.gadā svārstījusies no 0,2% līdz pat 2%, attiecīgi nepārsniedzot 

2% no licences ņēmēja gūtajiem ienākumiem. Ņemot vērā prasītājas preču zīmes plašo 

atpazīstamību, reklāmas vērienu un patērētāju loku, Civillietu tiesas kolēģija uzskatīja, ka 

prasītājai piespriežamā kompensācijas apmēra noteikšanai pamatoti un taisnīgi ir piemērot 

minēto licences maksas apmēru, kas ir pamatots ar pierādījumiem lietā, attiecīgi nosakot 

kompensāciju 2% apmērā no licences ņēmēja gūtajiem ienākumiem, proti, 2% no gūtajiem 

ieņēmumiem reklāmas akcijas laikā par atbildētājas Merrild realizēto kafiju, kas veikta, 

pārkāpjot prasītājas preču zīmes tiesības. Tādējādi prasība par kompensācijas piedziņu ir 

apmierināma daļēji, proti, no atbildētājas prasītājas labā piedzenama kompensāciju EUR 

4840,74 apmērā.  

30. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumā 2016.gada 3.februārī 

Civillietā Nr.C04181114 Krievijas Federācijā reģistrētais uzņēmums51  cēlis prasību pret 

Lietuvā reģistrētu uzņēmumu par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas aizliegšanu un 

zaudējumu piedziņu 28 287,07 EUR apmērā, kā arī morālā kaitējuma atlīdzību pēc tiesas 

ieskatiem. Prasības pamatošanai par licences maksas piedziņu par pārkāptās preču zīmes 

izmantošanu prasītājs kā pierādījumus lietā ir iesniedzis uzņēmuma/Nosaukums A/  

2014.gada 21.marta izziņu, saskaņā ar kuru licences cena vienam produkcijas veidam valstī, 

kurā mīt 2 – 4 miljoni iedzīvotāju, ar ienākumu līmeni vairāk nekā euro 4500 gadā uz cilvēku, 

ir – 6% no produkcijas, kas tiek pārdota ar preču zīmi, vērtības, plus fiksētais maksājums 10 

000 euro; 2013.gada 3.jūnija licences līgumu /numurs/ar /Nosaukums D/ par preču zīmes 

izmantošanu, saskaņā ar kuru licences maksa par Preču zīmes izmantošanu pienam un piena 

produktiem, kā arī sviestam noteikta kā vienreizējs maksājums 20 000 euro apmērā (10 000 

euro par katru preču veidu), kā arī periodiski ikmēneša maksājumi 6% apmērā no pārdoto 

preču vērtības. Izvērtējot atbildētāja peļņu no sviesta un siera pārdošanas Latvijā, Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumā 2016.gada 3.februārī Civillietā 

Nr.C04181114 neguva apstiprinājumu prezumpcijai, ka atbildētājs kā komersants ar prasītāju 

slēgtu licences līgumu par strīdus preču zīmes izmantošanu ar fiksētu vienreizēju maksājumu 

10 000 euro par katru preču veidu un vēl periodiskiem ikmēneša maksājumiem 6% apmērā no 

 
50 Fair, reasonable and non-discriminatory (taisnīga, samērīga un nediskriminējoša  - kritērijs atlīdzībai par 

intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu uz licences pamata. Skat. Escil Ullberg. Economic effiiciency and 

field-of-use pricing for SEP licences under FRAND  terms. Qeen Mary Journal of Intellectual Property. Vol. 9, 

No. 4, 2019, pp. 392-413). 
51 Spriedumā gan pušu nosaukums, gan pretstatītā un apstrīdētā preču zīmes apzīmējums, kā arī reģistrācijas 

numurs anonīmi, tāpēc preču zīmi nav iespējams identificēt. 
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preču vērtības, kas pārdotas ar preču zīmi. Tai pašā laikā tiesa neapšaubīja, ka pārkāpums bijis 

un kaitējums preču zīmes tiesībām nodarīts. Taču Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģijas spriedumā 2016.gada 3.februārī Civillietā Nr.C04181114 nav atrodams pamatojums, 

kāpēc, neraugoties uz to, ka pierādīts tīšs pārkāpums, kā arī zināms pārdoto preču veids un 

apjoms, prasība par zaudējumu atlīdzināšanu noraidīta pilnībā, nevis apmierināta daļēji, t.i., 

atbilstoši tādam licences atlīdzības apmēram, kas tiesas ieskatā atzīstams par taisnīgu un 

samērīgu. 

31. Civillietā Nr. C04494311 Lielbritānijas uzņēmums „J.C. Bamford Excavators 

Limited” 2011.gada 4.novembrī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret SIA „JCB AGRI” (pēc 

nosaukuma maiņas – SIA „Diagro”) un [pers. A], lūdzot, cita starpā, piedzīt no SIA „JCB 

AGRI” Lielbritānijas uzņēmuma „J.C. Bamford Excavators Limited” labā morālā kaitējuma 

atlīdzību 20 000 latu un atzīt prasītāja tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no 

atbildētāja sešus procentus gadā no tiesas piedzītās summas. Izskatot lietu atkārtoti apelācijas 

kārtībā, daļā, ar kuru lūgts piedzīt no SIA“DIAGRO” par labu Lielbritānijas uzņēmumam J.C. 

Bamford Excavators Limited nodarītā morālā kaitējuma atlīdzību 20 000,00 LVL apmērā par 

izņēmuma tiesību uz preču zīmēm pārkāpumu, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 

2019.gada 4.oktobrī nosprieda prasību apmierināt daļēji, prasību daļā pret SIA “DIAGRO” 

par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu 24 457,44 EUR apmērā – noraidīt.  Civillietu tiesas 

kolēģija spriedumu pamatoja ar to, ka prasītāja lūgtais apmērs ir nesamērīgs ar nodarītā 

kaitējuma raksturu, ilgumu, sekām un pārkāpēja vainas pakāpi. Tiesas sprieduma pamatojums 

daļā par prasītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu balstās uz šādu siloģismu: Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.jūnija spriedumā civillietā Nr.C30693118 un 

2018.gada 25.maija spriedumā civillietā Nr.C30618416, ir noteikta atlīdzība 2000 EUR 

apmērā, taču izskatāmajā lietā pārkāpums ir noticis lielākā apjomā, bet salīdzināmajās lietās. 

Tāpēc taisnības principa ievērošanu, kā arī gandarījuma funkcijas sasniegšanu šajā gadījumā 

izpildīs atlīdzības apmērs 4 000,00 EUR.  Nevienā no iepriekš norādītajām lietām, uz kurām 

tiesa norādījusi, nav atrodams detalizētāks pamatojums morālā kaitējuma apmēra noteikšanas 

kritērijiem. Līdz ar to nav iespējams izdarīt nekādus pieņēmumus par iemesliem, kas 

pamudinājuši tiesu atsaukties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

14.jūnija spriedumu civillietā Nr.C30693118 un 2018.gada 25.maija spriedumu civillietā 

Nr.C30618416, nosakot morālā kaitējuma apmēru Civillietā Nr. C04494311. Vēl jo grūtāk 

izskaidrot, pēc kādas analoģijas tiesas spriedumā 2019.gada 4.oktobrī Civillietā Nr. 

C04494311 vadījusies Rīgas apgabaltiesa, kā paraugu morālā kaitējuma apmēra noteikšanas 

metodikai izmantojot tiesas spriedumus lietās, kurās strīda priekšmets bija relatīvi lētas plaša 

patēriņa preces, kas tirgotas ar IKEA zīmolu, lai pamatotu kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot 

preču zīmes tiesības, kas reģistrētas uz dārgām, ļoti specifiskām precēm (ekskavatoriem u.c. 

sarežģītām tehniskām mašīnām), kuru patērētāji ir ļoti augstu kvalificēti ar labām zināšanām 

attiecīgajā tirdzniecības nozarē. Civillietu tiesas kolēģijas pamatojums “ņemot vērā tiesu 

praksi, taisnības principa ievērošanu, kā arī gandarījuma funkcijas sasniegšanu šajā gadījumā 

izpildīs atlīdzības apmērs 4 000,00 EUR, kas gan apmierinās prasītāju, gan atturēs atbildētāju 

no līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē,” neietver skaidrojumu, kā izpaužas analoģija 

starp spriedumiem lietās Nr. C30693118, C30618416, kur prasība par morālā kaitējuma 

atlīdzināšanu EUR 2000 apmierināta pilnā apmērā, Nr. C04366712, kur prasība LVL 5000 
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apmērā apmierināta LVL 1000 apmērā un spriedumu, kur prasība par morālā kaitējuma 

atlīdzību LVL 20000 apmērā ir piedzenama 4 000,00 EUR apmērā. 

32. Pēc “Inter IKEA Systems BV” prasības piedzīta nemantiska kaitējuma atlīdzība EUR 

2000 apmērā civillietā Nr. C04366712. Nīderlandes uzņēmums Inter IKEA Systems B.V. cēla 

Rīgas apgabaltiesā prasību pret /pers. B/ par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju IKEA 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu EUR 7114,40 apmērā kā 

atbildību par autortiesību pārkāpumu un preču zīmju IKEA nelikumīgu izmantošanu. 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2016.gada 21.aprīlī, izskatot lietu apelācijas sūdzības 

robežās, prasību iepriekš neapmierinātajā daļā apmierināja daļēji. Civillietu tiesu palātas 

ieskatā taisnības principa ievērošanu, kā arī gandarījuma funkcijas sasniegšanu šajā gadījumā 

izpildīs atlīdzības apmērs EUR 1000, kas gan daļēji apmierinās prasītāju, gan atturēs 

atbildētāju no līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē. Taču no sprieduma motīvu daļas nav 

saprotams, kas tieši bijuši tie apstākļi, kuru dēļ tiesas noteiktais apmērs apmierinās prasītāju, 

kaut arī prasībā norādīta lielāka summa. Vēl mazāk saprotams, kā piespriestās kompensācijas 

apmērs varētu ietekmēt līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē iespējamību, ņemot vērā, ka 

tiesas spriedumā noteikts aizliegums izdarīt šādu pārkāpumu.  

33. Civillietā Nr. C30582017 Francijas uzņēmuma L’OREAL prasības pieteikums pret 

/pers. B/, /pers. C/ un SIA “Love makeup” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas 

pārtraukšanu, piedzīt nemantiskā kaitējuma summu 2000 EUR. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas spriedumu 2018.gada 23.augustā prasība apmierināta. Tiesa norādījusi, ka 

nosakot atlīdzības par nemantisko kaitējumu apmēru, ņēmusi vērā to, ka preču zīme „NYX” ir 

plaši pazīstama, ar augstu reputāciju. Arī šajā gadījumā nav atrodama motivācija, kas vērsta 

uz preces (dārgo preču segments) un patērētāju mērķauditoriju īpatnībām. 

34. Civillietā Nr. C04213114 Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2016.g.13.aprīlī apmierināja 

prasību par vairāku vārdisko preču zīmju dzēšanu, pamatojoties uz to, ka prasītājam pieder 

agrāk reģistrētas preču zīmes tiesības. Vidzemes priekšpilsētas tiesa konstatēja, ka 

pretstatītajā un apstrīdētajās zīmēs dominējošais vārdiskais elements “PERSPECTIVE” ir 

gandrīz identisks: atšķiras tikai burti “C”/”K”. Apstrīdētās zīmes izmantotas, lai Latvijā 

tirgotu prasītāja ražotās preces, tādējādi maldinot patērētājus. Pārkāpums izdarīts tīši. Nav 

saprotami iemesli un spriedumā nav rodami skaidri pamatojumi tam, kāpēc prasība noraidīta 

daļā par nemantiskā kaitējuma EUR 3000 piedziņu. 
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Izmantoto lietu un spriedumu saraksts 
 

 Lietas Nr. Tiesa  Atslēgas vārds  Prasījuma 

pamats  

Sprieduma 

datums 

1.  C30388815 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

BRŪŽA 6.pants, (1) 

daļa, 3) 

punkts52 

2015.gada 10. 

decembris 

2.  C30388815 Rīgas 

apgabaltiesa 

BRŪŽA 6.pants, (1), 

2) punkts 

2016. gada 21. 

oktobris 

3.  C04314213 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

CITRAMON 6.pants, (1) 

daļa, 4) 

punkts 

32.pants, (3) 

daļa 

2018.gada 12. 

jūlijs 

4.  C30561515 Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

ROSOLA 8. pants 2016.gada 13. 

decembris 

5.  C04213114 Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

PERSPECTIVE 4.p. (6), (7); 

28.1 (2) 

2016.g.13.aprīlī 

6.  C04362512 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija  

„ACTION” 6.pants, (1) 

daļa, 4) 

punkts 

2013.gada 8. 

martā 

7.  C04228614 Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa  

DOUBLE 

COFFEE 

4.p. (7) d. 2017.gada 

5.jūnijā 

8.  C04169713 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu tiesu 

kolēģija 

TEĀTRA 6 (2) 2015.gada 2. 

martā 

9.  Nr.C04292106 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu tiesu 

kolēģija 

Sarkanā krūze 4.p. (6), (7); 

28.1 (2) 

2016.gada 7. 

novembrī 

10.   C04366712 Augstākās 

tiesas 

Civillietu tiesu 

palāta  

IKEA 4.p. (6), (7); 

28.1 (2) 

2016.gada 21. 

aprīlī 

11.   C30466817 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa  

Latvijas zemes 

fonds 

6.p. (1) d. 2) 

punkts 

2018.gada 

19.februārī 

12.   C04353812 Augstākās 

tiesas 

Pērle 9.p. (3) d. 3) 

punkts 

2016.gada 

16.novembrī 

 
52 šeit un turpmāk Likuma Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm normas, kas piemērotas, izskatot 

lietu. 

https://likumi.lv/ta/id/59996-par-precu-zimem
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Civillietu tiesu 

palāta 

13.  C30602117 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

PRJAŅNIK 40.pants (3) 

daļa 

2018.gada 

13.jūlijā 

14.  C04384713 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

LĀCĪTIS 

ĶEPAINĪTIS 

6.pants (2) 

daļa 

2016.gada 

22.novembrī 

 

15.  C04250014 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu tiesu 

kolēģija 

MARINE 6.pants (2) 

daļa 

2015.gada 

13.jūlijā 

16.  C30734416 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

HOTEL DE 

ROME 

23.pants (3) 

daļa 

 

17.  C30601817 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

Karakums 23.pants (3) 

daļa 

2018. gada 16. 

maijā 

18.  C30514517 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

VIDERAL 23.pants (3) 

daļa 

2018.gada 

3.maijā 

19.  C04340310 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

ROCHER 23.pants (3) 

daļa 

2016. gada 31. 

maijā 

20.  C04247512 Augstākās 

tiesas 

Civillietu tiesu 

palāta 

VIKAS 4.pants (6) 

daļa 

2016.gada 

19.aprīlī 

21.  C04217014 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 
 

VIA 4.pants (6) 

daļa 

2015.gada 

9.novembrī 

22.  C04217014 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

VIA 4.pants (6) 

daļa 
2017.gada 

28.decembrī 

23.  C04295714 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

bit IT 

SOLUTIONS 
4.pants (6) 

daļa 
2016.gada 

27.aprīlī 

24.  C04348513 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

DRAUGU 4.pants (6) 

daļa 

2018.gada 

25.oktobrī 
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departaments 

25.  C04348513 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

DRAUGU 4.pants (6) 

daļa 

2019.gada 

28.martā 

26.  C04259809 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

NOSTAĻĢIJA 4.pants (6) 

daļa 

2016.gada 

31.maijā 

27.  C04259809 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

NOSTAĻĢIJA 4.pants (6) 

daļa 

2017.gada 

18.janvārī 

28.  C30353215 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

CFMOTO 4.pants (6) 

daļa 

2016.gada 

28.janvārī 

29.  C04195412 Augstākās 

tiesas 

Civillietu tiesu 

palāta 

NutriFood 4.pants (6) 

daļa 

2016.gada 

18.aprīlī 

30.  C04195412 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

NutriFood 4.pants (6) 

daļa 

2018.gada 

28.augustā 

31.  C04195412 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

NutriFood 4.pants (6) 

daļa 

2019.gada 

2.maijā 

32.  C04195412 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

NutriFood 4.pants (6) 

daļa 

2020.gada 

21.maijā 

33.  C30582017 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

NYX 4.pants (6), 

(7) daļa; 27., 

28.,  28.1 

pants; 

Civillikuma 

1635.pants  

2018.gada 

23.augustā 

34.  C04494311 Augstākās 

tiesas 

Civillietu 

departaments 

JCB 4.pants (6), 

(7) daļa; 27., 

28.,  28.1 

pants; 

2018. gada 4. 

jūnijā 

35.  C04494311 Rīgas 

apgabaltiesas 

Civillietu 

tiesas kolēģija 

JCB 4.pants (6), 

(7) daļa; 27., 

28.,  28.1 

pants; 

2019.gada 

4.oktobrī 

36.  C30693118 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

IKEA  2019.gada 

14.jūnijā 
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tiesa 

37.  C30618416 Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

IKEA  2018.gada 

25.maijā 

 


