APELIACINIO SKYRIAUS INFORMACIJA
VASARIS-KOVAS

AKTUALIAUSIŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA:
2010-02-10 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1228

RENATA

Ankstesnis ženklas, žod.
Reg. Nr.50625
Klasės: 21, 30

Ginčijamas ženklas, fig.
Reg. Nr. 52812
Klasės: 33

Protesto pagrindai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1
dalies 2, 6 punktai, 7 straipsnio 3 dalis.
Apeliacinis skyrius priimtame sprendime nustatė, kad nors lyginamieji ženklai
yra klaidinančiai panašūs, tačiau prekės, kurioms šie ženklai registruoti nėra
vienarūšės. Analizuojant antrąjį protesto pagrindą Apeliacinis skyrius rėmėsi
įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinis teismo 2009-02-02 nutartimi, priimta civilinėje
byloje Nr. 2A-57/2009 (Renata Smailytė ν UAB „ITAINA“). Šioje byloje teismas
nustatė, kad „pateikti įrodymai patvirtina ieškovės (Renatos Smailytės) žinomumą ne
tik pavarde, bet ir vardu, susijusiu būtent su brendžio RENATA prekės ženklu“. Tačiau
teismas pažymėjo, kad „ieškovė, pasirašydama 2004 metų kovo 15 d. autorinę sutartį,
davė sutikimą savo vardą Renatą naudoti prekės ženkle prekėms „svaigieji gėrimai,
būtent brendis“ žymėti“. Dėl nesąžiningų ketinimų pagrindo teismas pažymėjo, kad
„pripažinus, kad tarp šalių buvo sudarytas susitarimas, kuriuo buvo išreikštas
ieškovės sutikimas, nebėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, paduodamas
paraišką įregistruoti prekių ženklą RENATA, elgėsi ieškovės atžvilgiu nesąžiningai“.
Pagal proteste pateiktus įrodymus Apeliacinis skyrius nustatė, kad tarp šalių sudaryto
susitarimo objektas būtent ir yra sukurta etiketė, identiška ginčijamam ženklui (reg.Nr.
52812).
Protestas atmestas kaip nepagrįstas visais nurodytais pagrindais.

2010-02-11 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1229
XALATAN
Ankstesnis ženklas, žod.
Reg. Nr. 32538
Klasės: 5

XALAPROST
Ginčijamas ženklas, žod.
Reg. Nr. 58812
Klasės: 5

Protesto pagrindas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio
1 dalies 2 punktas.
Apeliacinis skyrius savo sprendime konstatavo, kad ta aplinkybė, jog, sutampa
žodžių pradžia XALA- – negali būti vertintina mechaniškai. Ginčijamas ženklas
skiriasi net 5 raidėmis, didesnė lyginamųjų žodžių dalis -TAN ir –PROST yra
skirtingos.
Protestuojamame ženkle dalis -PROST yra nurodyta Pasaulinės sveikatos
organizacijos tarptautinių neregistruotinų prekių ženklais vaistinių medžiagų
pavadinimų (INN) sąraše kaip bendrinis kamienas (The use of common stems in the
selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceuticals
substances, World Health Organization, Geneva, 2002). Tačiau nagrinėjamu atveju
tokia aplinkybė ženklų palyginimui reikšmės neturi, kadangi lyginami tokio pat
pobūdžio sutampantys ir nesutampantys elementai.
Protestas atmestas kaip nepagrįstas.

2010-03-23 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1239

Ankstesnis ženklas, fig.
Reg.Nr. 52620

Ankstesnis ženklas, fig.
Reg.Nr. 52621

Ginčijamas ženklas, fig.
reg.Nr. 54008

Klasės: 28

Klasės: 28

klasės: 28, 39

Protesto pagrindai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1
dalies 2, 4 punktai, 7 straipsnio 3 dalis.
Apeliacinis skyrius nustatė, kad ženklų pagrindiniai ir dominuojantys elementai
(žodžiai FANATIKAI ir ROMADA, grafiniai elementai) yra skirtingi, taip pat ženklai
skirti tik iš dalies panašioms 28 klasės prekėms. Suinteresuoto asmens juridinio
pavadinimo simbolinė dalis (FANATIKAI) ir ginčijamo ženklo pagrindinis
skiriamasis elementas (ROMADA) taip pat skiriasi.
Pagal nesąžiningų ketinimų pagrindą Apeliacinis skyrius rėmėsi suformuota
teismų bei Vidaus rinkos derinimo tarnybos praktika. Kadangi suinteresuotas asmuo
bei protestuojamo ženklo savininkas veikia toje pačioje rinkos dalyje, galima manyti,
kad pareiškėjui UAB „ROMADA“ galėjo būti žinoma apie suinteresuoto asmens
žymenis. Tačiau kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje
„vien tik žinojimas apie kitą prekių ženklą per se nėra pakankama aplinkybė spręsti
dėl nesąžiningų ketinimų, pareiškiant registruoti ginčijamąjį prekių ženklą“ (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2009-11-17 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-507/2009).
Siekiant įvertinti nesąžiningumo buvimą, reikia atsižvelgti į pareiškėjo ketinimą
paraiškos pateikimo metu. Apeliacinis skyrius nustatė, kad daugumos suinteresuoto
asmens pateiktų įrodymų data yra vėlesnė negu ginčijamo ženklo paraiškos padavimo
data. Taip pat nepateikta įrodymų, kad minėtai datai (t.y. ginčijamo ženklo paraiškos
padavimo datai) suinteresuoto asmens naudojami žymenys įgijo reputaciją, kuria
galimai pasinaudojo pareiškėjas.
Protestas atmestas kaip nepagrįstas visais nurodytais pagrindais.

2010-03-25 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1240
VPB eksperto sprendimu neregistruotas prekių ženklu žymuo „BALTA
ŠYPSENA“ (paraiškos Nr. 2008 1905) 44 klasės paslaugoms „medicinos paslaugos;
žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra“. Sprendimo pagrindas – žymuo neturi
jokio skiriamojo požymio, nurodo paslaugų charakteristikas (Lietuvos Respublikos
prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai).
Apeliacinis skyrius priimtame sprendime pažymėjo, kad pareikšto junginio
semantinį turinį formuoja daiktavardis „šypsena“, kuris apibūdina veido išraišką,
rodančią linksmą nusiteikimą, džiaugsmą, pasitenkinimą, palankumą, kartais ironiją,
pašaipą, liūdesį ir pan. Vertinant būdvardį „balta“ junginyje su daiktavardžiu
„šypsena“ pažymėtina, kad toks junginys turi pakankamai originalumo, nes šypsena
paprastai nėra apibūdinama spalva, dažniausiai nusakoma būdvardžiais, kurie taip pat

parodo tam tikras emocijas. Todėl žymenį sudarantys atskiri žodiniai elementai, o taip
pat ir jų sudaromas junginys tiesiogiai nenusako tų paslaugų ar jų charakteristikų,
kurioms ženklas yra registruojamas.
Apeliacija tenkinta ir priimtas sprendimas įregistruoti žymenį „BALTA
ŠYPSENA“.

2010-03- 31 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1243
VIKINGŲ
Ankstesnis ženklas, fig.
Reg.Nr. 46452
Klasės: 29

Ginčijamas ženklas, žod.
Reg.Nr. 60391
Klasės: 29

Protesto pagrindas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio
1 dalies 2 punktas.
Apeliacinio skyriaus sprendime konstatuota, kad lyginamieji ženklai skirti
prekėms, kurios priskirtinos tai pačiai klasei pagal Tarptautinę prekių ir paslaugų
klasifikaciją (Nicos klasifikaciją), tačiau vien ši aplinkybė dar nesudaro pagrindo
konstatuoti, kad ženklai žymi vienarūšes prekes. Ankstesnis ženklas žymi 29 klasės
prekes „maistiniai aliejai ir riebalai, tarp jų riebalai, dedami į tešlą trapumui suteikti,
lydytas sviestas iš buivolo pieno, sviestas iš sukietintų augalinių aliejų mišinio,
sukietintieji daržovių aliejai, džemai, žemės riešutų sviestas, jogurtas, sūris,
konservuoti vaisiai ir daržovės; margarinas“, o protestuojamas ženklas - 29 klasės
prekes „mėsa, paukštiena ir žvėriena, dešros, mėsos produktai“. Pažymėtina, kad
lyginamieji ženklai ženklina skirtingas grupes, prie kurių priskirtinos prekės pagal 29
klasės antraštę. Suinteresuoto asmens ženklu iš esmės yra žymimos augalinės kilmės
prekės, o protestuojamu – tik gyvulinės kilmės prekės.
Protestas nurodytu pagrindu atmestas kaip nepagrįstas.
_______________________________

