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Tlač a informácie

Lionel Messi môže zapísať svoju ochrannú známku „MESSI“ pre športové výrobky
a odevy
Dobré meno futbalistu kompenzuje vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi jeho ochrannou
známkou a ochrannou známkou „MASSI“ patriacou španielskej spoločnosti
V auguste 2011 podal futbalista Lionel Andrés Messi Cuccittini na Úrad Európskej únie pre
duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku nižšie uvedenej ochrannej známky Európskej únie, najmä
pre odevy, gymnastické a športové výrobky a obuv:

Jaime Masferrer Coma podal v novembri 2011 námietku proti zápisu ochrannej známky L. Messiho
s tým, že existuje pravdepodobnosť zámeny so slovnými ochrannými známkami Únie „MASSI“
zapísanými najmä pre odevy, obuv, cyklistické prilby, ochranné odevy a rukavice (práva k týmto
ochranným známkam boli v máji 2012 prevedené na spoločnosť J.M.-E.V. e hijos)1. EUIPO v roku
2013 námietke vyhovel. L. Messi podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na EUIPO, ktorý v apríli
2014 toto odvolanie zamietol. V podstate konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi
ochrannými známkami. Domnieval sa totiž, že predmetné ochranné známky sú podobné, pretože
ich dominantné prvky pozostávajúce z výrazov „MASSI“ a „MESSI“ sú z vizuálneho a fonetického
hľadiska takmer identické a že prípadné koncepčné rozlíšenie vykoná iba časť príslušnej skupiny
verejnosti.
L. Messi s rozhodnutím EUIPO nesúhlasil a obrátil sa na Všeobecný súd Európskej únie
s návrhom na jeho zrušenie.2
Všeobecný súd rozsudkom z dnešného dňa zrušil rozhodnutie EUIPO.
Všeobecný súd na úvod zdôraznil, že označenia, z ktorých sa skladajú kolidujúce ochranné
známky, sa z vizuálneho hľadiska vyznačujú priemerným stupňom podobnosti, pričom dominantný
prvok ochrannej známky L. Messiho je mimoriadne podobný slovnému prvku obsiahnutému
v ochrannej známke MASSI. Všeobecný súd ďalej potvrdil záver EUIPO, že kolidujúce označenia
sú z fonetického hľadiska veľmi podobné. Konštatoval však, že EUIPO sa dopustil nesprávneho
posúdenia pri porovnávaní označení z koncepčného hľadiska. Všeobecný súd konštatoval, že je
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nesprávne domnievať sa, že dobré meno, ktoré má L. Messi, sa týka iba časti verejnosti, ktorá sa
zaujíma o futbal a všeobecne o šport. Tento futbalista je totiž verejne známou osobnosťou, ktorú
možno vidieť v televízií a o ktorej sa pravidelne rozpráva v televízií a rádiu. EUIPO sa mal navyše
zaoberať otázkou, či si výraz „messi“ môže s menom slávneho futbalistu koncepčne spojiť
významná časť príslušnej verejnosti. Všeobecný súd napokon zdôraznil, že je potrebné vziať do
úvahy skutočnosť, že výrobky, ktorých sa týkajú kolidujúce ochranné známky, vo vzťahu ku ktorým
by mohla existovať pravdepodobnosť zámeny, sú najmä športové výrobky a oblečenie, hoci nie sú
obmedzené iba na futbal. Je málo pravdepodobné, že by si priemerný spotrebiteľ týchto výrobkov
vo väčšine prípadov priamo nespojil výraz „messi“ s menom slávneho futbalistu. Všeobecný súd
dodal, že hoci je možné, že niektorí spotrebitelia nikdy nepočuli o L. Messim alebo im jeho meno
nič nehovorí, nejde o typický príklad priemerného spotrebiteľa, ktorý nakupuje športové výrobky
a oblečenie.
Všeobecný súd na základe toho dospel k záveru, že hoci sú kolidujúce označenia celkovo
podobné, koncepčné odlišnosti, ktoré ich delia, môžu kompenzovať uvedenú vizuálnu a fonetickú
podobnosť. Všeobecný súd totiž konštatoval, že podstatná časť príslušnej verejnosti spája výraz
„messi“ s menom slávneho futbalistu, a teda vníma výraz „massi“ koncepčne odlišne. Stupeň
podobnosti medzi ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký, aby bolo možné domnievať sa,
že príslušná časť verejnosti môže nadobudnúť presvedčenie, že predmetné výrobky pochádzajú
od tohto istého podniku alebo prípadne od ekonomicky prepojených podnikov. V dôsledku toho
EUIPO dospel k nesprávnemu záveru, že používanie ochrannej známky „MESSI“ pre oblečenie,
gymnastické alebo športové výrobky a ochranné zariadenia a nástroje môže vo vnímaní
spotrebiteľa vytvoriť pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou „MASSI“.
UPOZORNENIE: Ochranná známka Únie platí na celom území Európskej únie a to popri národných
ochranných známkach. Prihlášky ochranných známok Únie sa podávajú na EUIPO. Proti jeho rozhodnutiam
možno podať žalobu na Všeobecnom súde.
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky
možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.
UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore
s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu
o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia
je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného
aktu.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
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