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Introducere

Mărcile tridimensionale considerate ca fiind 
la graniţa dintre mărci şi modele industriale, trebuie, să 
îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în domeniu
pentru a fi înregistrate.



Practica a evidenţiat faptul că mărcile 3D 
îndeplinesc condiţiile definitorii prevăzute la art. 3a
dar multe sunt respinse pentru lipsa caracterului 
distinctiv ( art. 5b) sau pentru că sunt constituite din 
forma produsului, care este impusă de natura 
produsului sau care este necesară obţinerii unui 
rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială 

produsului (art. 5e)



Exemple de mărci 3D 
refuzate la înregistrare de OHIM

Prezentăm în figurile 1,2 şi 3, trei 
exemple de mărci(nr.002669257, 003687928, 
001334044) refuzate la înregistrare de OHIM 
în baza prevederilor Regulamentului ( CE) 
nr.40/94,art.007(1)e
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In cazul T-409/10, Bottega Veneta International a solicitat inregistrarea 
urmatoarelor  marci 3D pentru produse din clasa 18- genti de umar si genti 
de mana.



 Marcile au fost respinse de examinatorul EUIPO si decizia a fost 
sustinuta de Comisia de Apel si de Curtea suprema, pe baza lipsei de 
distinctivitate , in conformitate cu prevederile art. 7.1.b EUTMR 
deoarece consumatorul nu obisnuieste sa identifice producatorul dupa 
forma unei genti, care forma este de altfel destul de comuna pentru 
domeniul gentilor/posetelor.



Soluţii propuse
în cazul în care marca 3D conţine şi elemente distinctive.

Analizând prevederile legislaţiei din România şi din U.E.  
precum şi practica înregistrărilor de mărci 3D se 
evidenţiază în principal următoarele soluţii:

a). depunerea, ca anexă la cerere, a unei declaraţii 
(disclaimer) că nu se invocă un drept exclusiv asupra 
elementului care ar putea determina refuzul înregistrării, 
în statele unde legislaţia prevede aceasta;

b). înregistrarea unei mărci de poziţie
c) înregistrarea ca design



3. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii cu 
disclaimer

În cazul în care marca tridimensională pe care dorim 

să o înregistrăm este de natură să creeze îndoieli asupra 

posibilităţilor de a fi înregistrate respectiv că nu ar putea 
face obiectul unui drept exclusiv ( art 5e), dar conţine unele 
elemente distinctive este necesar să se depună o declaraţie 
(disclaimer) că nu se invocă un drept exclusiv asupra acelor 
elemente care nu pot face obiectul unui drept exclusiv( 
Conform Regulii 17.4 din Regulamentul de aplicare al Legii 
nr. 84/1998).



Ca exemplu prezentăm în fig. 4, 5 şi 6  
mărcile (MI) cu nr. 789205, 812465 şi 
755825 care au fost înregistrate cu 
disclaimer pentru formă.

În acest caz,pentru că forma este 
elementul dominant, trebuie să se depună 
“disclaimer” pentru formă.
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Protectie concomitenta

Ca urmare a analizei prevederilor legislative
constatăm că cele două acte normative, respectiv legea
nr.84/98 şi legea nr.129/92 pot fi utilizate
concomitent pentru a se asigura protecţia unui produs
sau a unui ambalaj.



Putem exemplifica posibilitatea protecţiei
concomitente a unei sticle de votcă care
poate fi protejată prin înregistrare conform
legislaţiei de modele industriale (model
industrial înregistrat cu nr. DM/043334 din
10.03.1998, fig.6) dar poate constitui şi o marcă
tridimensională (marcă înregistrată cu nr.
698449, fig.7) pentru conţinutul ei respectiv
pentru produsul votcă.







OBSERVATIE
Există o diferenţă între protecţia acordată pentru un model
industrial şi protecţia unei mărci: în timp ce “marca” protejează
consumatorul contra riscului de confuzie privind originea şi
calitatea produselor sau serviciilor ,“modelul industrial”
protejează produsul însuşi.

Datorită diferenţei între protecţia acordată unui model
industrial şi cea acordată unei mărci, există diferenţe din punct de
vedere juridic între condiţiile şi actele de contrafacere a unui
model industrial şi contrafacerea unei mărci.
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