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DĖL ŠALTINIO PAVADINIMO NUORODYMO PREKIŲ ŽENKLUOSE
2011-04-13 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1343

Šaltinis Birutė

Paraiškos Nr. 2009 1169
Žymuo registruojamas 32 klasės prekėms
„šaltinio vanduo, natūralus mineralinis
vanduo, mineralinis vanduo, gazuotas
vanduo, geriamas vanduo (buteliuose)“

Apeliacijos pagrindai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ)
6 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktai.
Nagrinėjant apeliaciją PŽĮ 6 straipsnio 1 d. 2 p. pagrindu, Apeliacinio skyriaus
sprendime nustatyta, kad pareikštas žymuo „Šaltinis Birutė“ yra aiškiai suvokiamas
Lietuvos vartotojui ir vertinant žymenį kaip visumą registruojamų prekių atžvilgiu
(„šaltinio vanduo, natūralus mineralinis vanduo, mineralinis vanduo, gazuotas vanduo,
geriamas vanduo (buteliuose)“), jis sutampa su šaltinio pavadinimu – šaltinis „Birutė“,
gręžinio numeris Nr. 10601 (Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie
sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie Lietuvos Respublikoje pripažintą
natūralų mineralinį vandenį, pripažinimo data 2009-07-29, protokolo Nr. MV-2).
Akivaizdu, kad pareikštas žymuo yra identiškas kompetentingos institucijos pripažintam
natūralaus mineralinio vandens šaltinio pavadinimui. Kadangi žymuo yra registruojamas
būtent nurodytoms 32 klasės prekėms, šis žymuo tik nurodys šaltinį, iš kurio išgaunamas
mineralinis vanduo, t.y. tik pateiks žinias, informaciją apie pačią prekę. Tokiu būdu,
žymuo sudarytas tik iš žodžių junginio „Šaltinis Birutė“ negalės atskirti vieno asmens
prekių nuo kito asmens prekių.
Be to, nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti ir į bendrojo intereso buvimą. Pareiga
nurodyti šaltinio (gręžinio) pavadinimą yra įtvirtinta nacionaliniuose ir ES teisės aktuose:
Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio
vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 (Valstybės
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Žinios, 2004-01-13, Nr. 7-154) 26 punkte įtvirtinta, kad natūralaus mineralinio vandens
etiketėje taip pat turi būti pateikiama tokia privaloma informacija: nurodomi vandens
šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai (nesant šaltinio pavadinimo – šaltiniui
priklausančio gręžinio valstybinis numeris) (26.3 punktas). Minėtos higienos normos HN
28:2003 29 punkte akcentuota, kad ypač didelė svarba teikiama šaltinio pavadinimo ar jo
vietovės nurodymui [...]. 2009 metų birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoje 2009/54 EB „Dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo
į rinką“ 7 straipsnyje atkartota iš esmės ta pati nuostata, kad natūralaus mineralinio
vandens etiketėse privaloma nurodyti šaltinio naudojimo vietos ir šaltinio pavadinimą.
Apeliacinio skyriaus sprendime konstatuota, kad negali būti suteikta išimtinė teisė
vienam pareiškėjui į žymenį dėl šių priežasčių: 1) žymenį sudaro tik šaltinio pavadinimas,
2) kitų ūkio subjektų prievolė nurodyti šaltinio, iš kurio iš gaunamas mineralinis vanduo,
pavadinimą.
Apeliacija pripažinta nepagrįsta ir atmesta PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto
pagrindu – paliktas galioti sprendimas neregistruoti ženklo „Šaltinis Birutė“ (paraiškos
Nr. 2009 1169).
Dėl kitų apeliacijos pagrindų – PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų – nustatyta,
kad VPB eksperto sprendimas nėra pagrįstas.

DĖL ŽYMENS, SUDARYTO IŠ ŽARGONO, NEREGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU
2011-05-10 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1349

LITOFCAI
Paraiškos Nr. 2009 1150
Žymuo registruojamas:
35 klasės paslaugoms „reklama; verslo
vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“;
41 klasės paslaugoms „švietimas, mokymas;
pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“.

Apeliacijos pagrindas – PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas.
Apeliacinio skyriaus sprendime nustatyta, kad pareikštą žymenį sudaro žodis
LITOFCAI, kuris nėra lietuvių bendrinės kalbos žodis. Į VPB eksperto užklausą
Valstybinė lietuvių kalbos komisija kaip kompetentinga institucija lietuvių kalbos
norminimo srityje atsakė, kad tai yra žargonas. Tokią išvadą pateikia LR Seimo įsteigta
valstybės įstaiga, įgaliota spręsti, be kita, ko, lietuvių kalbos politikos ir Valstybinės
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kalbos įgyvendinimo klausimus, nustatanti lietuvių kalbos tvarkybos kryptis ir
sprendžianti lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, svarstanti svarbius
kalbos vartosenos ir norminimo klausimus ir priimanti dėl jų sprendimus, rūpinasi
visuomenės kalbos kultūra – kalbos būkle švietimo įstaigose, visuomenės informavimo
priemonėse (žiniasklaidoje), leidyboje, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir kitose
srityse (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 3 straipsnis).
Žargonas – specifinė, iškraipyta kalba, kuri nuo literatūrinės kalbos ar vietinės
tarmės skiriasi daugiausia leksika ir frazeologija, bet neturi savo fonetinės ir gramatinės
sistemos; plačiąja prasme – netaisyklinga, vulgari, užteršta svetimybėmis kalba.
Internetiniuose žargono žodynuose (pvz., www.zodynas.kriu.lt; www.saitynas.lt)
pateikiamas žargonas „litovcas“, taip įvardinant lietuvius. Tai, kad pateiktas registruoti
žymuo „LITOFCAI“ skiriasi viena raide (vietoj „v“ yra „f“) šiuo atveju esmės nekeičia,
nes kaip jau buvo pažymėta žargonui nėra taikytinos kokios nors kalbinės taisyklės.
Pažymėtina, kad žargonas „litofcai“ atspindi žemo stiliaus kalbą, žodis įgauna neigiamą
atspalvį kaip reikšmės komponentą. Žargono viešas naudojimas neatitinka viešosios
tvarkos – viešo elgesio normų, kurių laikymasis užtikrina normalią gyvenimo eigą,
tolerantišką bendravimą, civilizuotus konfliktų sprendimo būdus, kylančius tarp žmonių ir
pan. Kadangi prekių ženklai yra viešosios kalbos dalis, todėl žymuo „LITOFCAI“ bei jo
naudojimas viešojoje erdvėje neatitiktų viešosios tvarkos bei geros moralės standartų.
Taigi pareikštas registruoti žymuo, sudarytas iš žargono, neregistruotinas.
Apeliacija pripažinta nepagrįsta ir atmesta PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 6 punkto
pagrindu – paliktas galioti sprendimas neregistruoti ženklo „LITOFCAI“ (paraiškos Nr.
2009 1150).

DĖL VAIZDINIŲ ŽENKLŲ PANAŠUMO
2011-05-26 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1351

Ankstesnis ženklas, fig.
CTM reg. Nr. 001827336
Klasės: 29, 30

Ginčijamas ženklas, fig.
Reg. Nr. 61362
Klasės: 29
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Protesto pagrindas – PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas.
Įvertinus lyginamųjų prekių ženklų bendrą sukuriamą suvokimo įspūdį nustatyta,
kad pagrindiniais (dominuojančiais) šių ženklų elementais laikytini žodžiai „Balance”.
Tokia išvada darytina dėl to, kad suinteresuoto asmens ankstesniame ženkle žodis
„Balance“ yra ženklo kompozicijos centre, išpildytas didesnėmis raidėmis, lengvai
pastebimas ir aiškiai įskaitomas, apačioje esanti kreivė nurodo svarbiausią ženklo
elementą (paprastai žodžiai apačioje pabraukiami siekiant akcentuoti svarbiausius,
įsidėmėtinus žodžius), todėl žodis „Balance“ yra labiausiai akcentuojamas ir pirmiausia
patraukia vartotojo dėmesį. Šio ženklo dešinėje pusėje esantis žodinis-vaizdinis elementas
sudarytas iš suinteresuoto asmens pavadinimo simbolinės dalies „BERNARD
MATTHEWS“ todėl yra nuoroda į gamintoją; kitas žodis OLDENBURG“ nusako tam
tikrą
vietovę
(Oldenburgas
(vok.
Oldenburg)
−
miestas
Vokietijoje,
http://lt.wikipedia.org/wiki/Oldenburgas), taigi laikoma, kad žodžiai „BERNARD
MATTHEWS OLDENBURG“ yra papildomo pobūdžio ir nusako žodžio „Balance“
papildomas savybes, t.y. tai, kad šiuo ženklu „Balance“ žymimos prekės yra nurodyto
gamintojo prekės iš konkrečios vietovės, simboliškai vaizduojamos kaimą primenančiame
piešinyje. Pagrindinis ir dominuojantis elementas ginčijamame ženkle taip pat yra žodis
„Balance“, nes yra ženklo kompozicijos centre, panaudoti grafiniai elementai (šriftas,
raidžių dydis, spalvos) tėra dekoratyviniai ir skirti žodinio elemento išryškinimui, jokių
papildomų elementų ženklas neturi. Dėl žodžio „Balance“ sutapimo lyginamuose
ženkluose konstatuota, kad lyginami ženklai yra panašūs vizualiai, fonetiškai ir
semantiškai.
Nustačius, kad protestuojamu ženklu žymimos prekės „jogurtas ir jogurto
produktai“ yra panašios į suinteresuoto asmens ženklo 29 klasės prekių sąraše nurodytas
prekes „sūris, sūrio produktai“, protestas buvo tenkinamas PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2
punkto pagrindu.
________________________

