Fenomenul “BULLYING” în registrul
mărcilor
Doru MATEI
Şef Birou Eliberări Acte
Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice

“Bullying-ul” este un concept de etichetare generală a
comportamentului de intimidare, hărțuire și abuz, având
sorginte psihologică.

Titularul tip “Bully” este cel care se prevalează într-un
mod abuziv de drepturile conferite de către mărcile sale
pentru a hărțui și a intimida un alt concurent, dincolo de
ceea ce legea și jurisprudența permit în mod rezonabil.

Care este motivaţia?
În general mutația patologică între un titular de marcă normal și unul tip “Bully” se produce în momentul în care o
serie de factori circumstanțiali sunt întruniți, spre exemplu:
 Perceperea greșită asupra riscului de confuzie;
 In cazul mărcilor de renume, perceperea greșită a riscului de diluție;
 Scăparea de sub control a contrafacerii și respectiv încercarea de compensare prin “bullying”.
 Riscul de anulare a mărcii “bully” pentru genericitate sau nefolosire.
 Riscul aglomerării registrului cu mărci departat similare , dar care pot influența capacitatea “bully-ului” de a se
prevala de drepturile sale in mod discreționar abuziv. Practic, teama de precedente negative.
 Prevalarea abuzivă de rezultatele litigiilor.
 Concurența acerbă, poziție dominantă net a “bully-ului”, din toate punctele de vedere, dar în special financiar.
 Și in final, cel mai grav motiv, pura dorința de obținere a unui profit necuvenit.
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Louis Vuitton vs. University of Pennsylvania Law School in
New Cease & Desist

Tonul abordării este cel care face diferenţa dintre atitudinea de „bully” şi cea de
titular conştiincios, unde primul poate alege calea dură şi opacă a unei scrisori “Cease &
Desist” şi cel din urmă, care va alege varianta pacifistă, dar fermă, a unei scrisori de

recomandare însoţită de soluţii diplomatice de evitare a conflictului şi de diminuare a
riscurilor potenţial generate şi a expunerii reputaţionale.

LV nu poate întelege o glumă?

Trademarkia

Trademarkia

Buna practică a titularilor de marcă
Apelarea la o buna consiliere.
Privirea realistică a riscului de
confuzie și respectiv de dilutie

Analizarea atentă a circumstanțelor
fiecărui caz, “due dilligence”

Communications

Analiza de piată si a impactului asupra ei
Privirea realistică a drepturilor
conferite de portofoliul său de
mărci

Teamwork

Atenta analizare a drepturilor conferite
de lege și a opțiunilor posibile

Thinking

Identificarea unui interes real generat de caz

CORE
COMPETENCIES

Problem
Solving

Quality
Personal
Spirit

Întocmirea unei scrisori (Cease & Desist) în
termeni clari și folosind un ton amiabil, menit a
facilita închiderea conflictului și nu escaladarea
lui.

Analizarea atentă a jurisprudenței
Negocierea diplomatică pe marginea optiunilor pentru
închiderea conflictului.
Negocierea pentru semnarea unui angajament, menit a
consacra situatia de fapt
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Buna practică a celor care sunt expuși fenomenului de “Bullying”
 Apelarea la o buna consiliere;

 Efecturare unei riguroase cercetari de marcă;
 Efectuare unei cercetări de folosire pe piață;
 Intreprinderea unui proces serios de “due dilligence”;
 Evaluarea realistică a solicitarilor “bully-ului” fie ca sunt
urmare unei scrisori tip Cease & Desist sau urmare unui

litigiu;
 Evaluarea portofoliului de mărci în baza căruia sunt
expuse solicitarile. Exista posibilitatea reala de succes a

unor actiuni de anulare pentru genericitate sau
nefolosire?
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Buna practică a celor care sunt expuși fenomenului de “Bullying” (II)
 Studierea jurisprudenței pentru cazuri similare;
 Negociere calmă, prin reprezentat și folosind un ton diplomatic;
 Expunerea cât mai clară a situației de fapt, excluderea riscurilor
prezentate ;
 Negocierea unui acord de coexistență;
 Expunerea și prevalarea de posibilitatea deschiderii sau continuării

litigiului în defavoarea “bully-ului”, demers care se poate încheia fie
prin slăbirea sau chiar anularea drepturilor “bully-ului”;
 Deschiderea unei campanii media prin care se face public abuzul, in

cazul in care solutiile precedente au fost epuizate.
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Hansen Beverage Company vs. Rock Art Brewery

O mică afacere de familie (soț si soție) începe productia VERMONSTER,
ca marcă înregistrată pentru bere.

O companie multimilionară, cunoscută la nivel mondial, HANSEN
BEVERAGE, inițiază presiuni asupra acestora pentru încetarea
producției, comercializării si promovării băuturii cu denumirea
VERMONSTER, sub pretextul încălcării drepturilor asupra mărcii
MONSTER ENERGY.
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Hansen Beverage Company vs. Rock Art Brewery

În loc sa capituleze, VERMONSTER a decis sa risposteze în
spațiul virtual, acolo unde au stimulat opinia publică
împotriva HENSEN BEVERAGE, facând astfel public abuzul.

În final, “disputa” s-a încheiat cu un acord de coexistenţă

pe piaţă.
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În loc de concluzii..

Titularii de marcă ar trebui să reactioneze…
... lipsa de reacţie nu este un lucru indicat
... însă şi o reacţie disproporţională poate fi detrimentală mărcii.
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