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2010-06-14 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1269

SVEIKAS PASIRINKIMAS

Ankstesnis ženklas, fig.
Reg. Nr. 000164681
Klasės: 29, 30

Ginčijamas ženklas, žod.
Reg. Nr. 56916
Klasės: 29, 30

Protesto pagrindas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio
1 dalies 2 punktas.
Vertinant vizualų ženklų panašumą konstatuota, kad nesutampa ir nėra
panašus nė vienas ženklus sudarantis elementas, todėl bendras regimas įspūdis, kurį
formuoja ženklus sudarančių elementų visuma, yra skirtingas.
Fonetiškai ženklai nepanašūs dėl skirtingo anglų kalbos žodžių „HEALTHY
CHOICE“ ir lietuvių kalbos žodžių ,,SVEIKAS PASIRINKIMAS“ tarimo.
Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad egzistuoja lyginamų ženklų semantinis
panašumas. Tačiau atsižvelgiant į Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM)
formuojamą praktiką, ta pati sąvoka dviem skirtingomis kalbomis yra semantiškai
lygiavertė tada, kai abi reikšmės yra suprantamos tos pačios reikšmingos visuomenės
dalies; vien tik faktas, kad viena sąvoka yra kitos vertimas, nėra pakankamas
panašumui nustatyti (OHIM Vadovas, susijęs su protestais, 2 dalis, 2 skyrius, C.
Ženklų panašumas, http://oami.europa.eu, 15-16 psl.). Pagal pateiktus įrodymus
(vartotojų apklausa) buvo pripažinta, kad reikšminga Lietuvos visuomenės dalis
nesupranta ženklo „HEALTHY CHOICE“ prasmės lietuvių kalba.
Apeliacinio skyriaus išvada paremta tuo, kad žymūs nagrinėjamų prekių
ženklų vizualiniai ir fonetiniai skirtumai yra tokio pobūdžio, kad reikšmingai
sumažina jų semantinį panašumą ir nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis nėra
toks aukštas, kad būtų galima teigti, jog vartotojai gali ženklus supainioti.
Protestas atmestas kaip nepagrįstas nurodytu pagrindu.
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2010-06-22 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1271

Ankstesni ženklai, fig.
Reg.Nr. 49994, 50542, 731984
Klasės: 9 (akiniai, saulės akiniai,
rėmeliai, dėklai)

Ginčijamas ženklas, fig.
Reg.Nr.57334
Klasės: 9 (įvairūs akiniai, jų priedai,
optikos prekės)

Protesto pagrindas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio
1 dalies 2 punktas, 7 straipsnio 3 dalis.
Apeliacinis skyrius konstatavo, kad lyginamųjų ženklų pagrindiniai elementai
yra visiškai skirtingo pobūdžio (grafinis elementas – raidžių CC kompozicija
suinteresuoto asmens ženkluose ir žodinis elementas – OPTIC CITY protestuojamame
ženkle), šie ženklai negali būti palyginti pagal vizualų, fonetinį ar semantinį kriterijų.
Lyginant to paties pobūdžio elementus ženkluose, t.y. grafinius elementus,
pažymėtina, kad nors grafiniai elementai ir turi tam tikro bendrumo, bet jie nėra
klaidinančio pobūdžio.
Dėl antrojo protesto pagrindo Apeliacinis skyrius savo sprendime pažymėjo,
kad protestuojamame ženkle pagrindinis elementas yra žodinis – OPTIC CITY, kuris
identifikuoja būtent protestuojamo ženklo savininką, todėl nemanytina, kad minėto
ženklo savininkas galimai turėjo kokių nesąžiningų siekių suinteresuoto asmens
atžvilgiu.
Sprendime Apeliacinis skyrius pasisakė, kad ta aplinkybė, jog suinteresuoto
asmens ženklai šalia kitų klasių prekių bei paslaugų yra registruoti ir 9 klasės prekėms,
kurioms yra registruotas protestuojamas ženklas, negali būti vertintina atsietai nuo kitų
aplinkybių. Nes vien tai, kad ženklai žymi tokias pat ir panašias prekes, dar nereiškia
pareiškėjo nesąžiningų ketinimų buvimo, ypač turint omenyje, kad ženklai nėra
klaidinančio pobūdžio.
Protestas atmestas kaip nepagrįstas abiem pagrindais.
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2010-07-20 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap – 1273

T-MARKET

Ankstesnis ženklas, žod.
Reg. Nr. 44801
Klasės: 35, 42

Ankstesnis ženklas, fig.
Reg. Nr. 46313
Klasės: 3, 21, 29, 30, 32,
35, 43

Ginčijamas ženklas, fig.
Tarpt. reg.Nr. 979674
Klasės: 16, 21, 24, 25, 28,
29, 30,31, 32,34, 35, 39

Apeliacinis skyrius konstatavo, kad lyginamieji ženklai yra panašūs pagal
bendrą regimąjį įspūdį, nes pagrindiniai ženklų elementai yra sudaryti tokiu pačiu
principu: raidė T arba K bei sutampantis žodis MARKET.
Dėl žodžio „market“ aprašomojo pobūdžio Apeliacinis skyrius pasisakė, kad
šis žodis pagal savo semantinį turinį galėtų būti laikomas turinčiu tam tikros
aprašomojo pobūdžio informacijos tik 35 klasės paslaugų „prekių sukaupimas“
atžvilgiu. Tačiau tai negalėtų paneigti ženklo klaidinančio panašumo, kurį suformuoja
visuma ženklus sudarančių elementų: identiška ženklo struktūra (raidė bei tapatus
žodis MARKET), papildomi elementai žodiniuose-vaizdiniuose ženkluose (spalvos,
šriftas, išdėstymas geometrinėse figūrose).
Apeliacinio skyriaus sprendime pažymėta, kad 39 klasės paslaugos „vežimas,
prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas“ nėra panašios į 35 klasės
paslaugą „prekių sukaupimas“. Visų pirma šios paslaugos yra priskirtos skirtingai
klasei pagal Tarptautinę prekių bei paslaugų klasifikaciją ženklams registruoti (Nicos
klasifikaciją). Minėtos klasifikacijos aiškinamosiose pastabose nurodyta, kad 39 klasė
daugiausia apima žmonių ir prekių vežimo iš vienos vietos į kitą (geležinkeliais,
keliais, vandeniu, oru ar vamzdynais) paslaugas, su tokiu vežimu susijusias paslaugas,
taip pat paslaugas, susijusias su prekių laikymu (kad jos geriau išsilaikytų) ir
saugojimu sandėliuose ir kituose pastatuose, taip pat šiai klasei priklauso ir kelionių
agentūrų teikiamos paslaugos. 35 ir 39 klasės paslaugas teikia skirtingi subjektai (35
klasės paslaugas – prekybos tinklai, 39 klasės paslaugas - pervežimo, saugojimo –
įvairios logistikos įmonės). Skiriasi ir lyginamųjų paslaugų paskirtis: 35 klasės
paslaugų paskirtis yra pateikti prekę, siekiant ją realizuoti, 39 klasės paslaugų paskirtis
- prekių pervežimas, transportavimas, prekių sandėliavimas, saugojimas ir pan.
Absoliučiai nėra panašios 35 klasės paslaugos „prekių sukaupimas“ ir 39 klasės
paslaugos „kelionių rengimas“ dėl jau minėtų priežasčių: skirtingų šias paslaugas
teikiančių subjektų, paslaugų paskirties, taip pat skiriasi šių paslaugų galutiniai
vartotojai.
Protestas tenkintas iš dalies.

