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Intelektinės nuosavybės (IN) tinklas

Intelektinės nuosavybės infrastruktūra

IN teisių derinimas
Gaminio pavadinimas rinkoje –
prekių ženklas, autorių teisės, juridinio asmens pavadinimas

Ø

Gaminio išorinis vaizdas –
dizainas, prekių ženklas
Ø

Gaminio technologija –
Išradimo patentas, komercinė paslaptis, puslaidininkinių
Gaminių topografija
Ø

Gaminio reklaminė medžiaga –
autorių teisės, dizainas

Ø

Interneto svetainė –
autorių teisės, prekių ženklas, dizainas, juridinio
asmens, domenas,
Ø

Prekių ženklų ir domenų keliai
Prekių ženklas

Domenas

ü Yra IN objektas
ü Prekių ženklų įstatymas
ü Žymuo, kurio paskirtis atskirti vieno asmens prekes ar
paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų
ü Ženklai gali būti žodiniai, grafiniai, žodiniai-grafiniai,
erdviniai, spalvos, garsiniai, judesio, poziciniai,
multimedijos, ženklas-raštas ir kt.
ü Prekių ženklais gali būti domenai, juridinių asmenų
pavadinimai, kūrinio pavadinimai. Prekių ženklas gali
būti domeno sudėtine dalimi
ü Turi atitikti Prekių ženklų įstatymo reikalavimus –
absoliučius ir santykinius
ü Galioja tik Lietuvoje ir apibrėžtą laiką
ü Prekių ženklus registruoja, tarptautinėms prekių
registracijoms apsaugą Lietuvoje suteikia VPB. Galioja
ES prekių ženklas, registruotas ESINT
ü VPB netikrina, ar registruojamas ženklas nepažeidžia
ankstesnių kitų asmenų IN teisių, tačiau ikiteismine
tvarka sprendžia ginčus dėl ankstesnių teisių pažeidimo
ü Paieška
https://search.vpb.lt/pdb/trademark/searchform?lang=lt;
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview
ü Prekių ženklo savininko teisės ginamos civiline,
administracine, baudžiamąja tvarka

ü Pagal savo paskirtį nėra IN objektas
ü Nėra specialaus įstatymo
ü Domenai identifikuoja subjekto pasiekiamumo vietą
internete
ü Domeną sudaro privalomi elementai ir skiriamuosius
požymius turintys žodiniai elementai
ü Domenuose gali būti vartojami kiti IN objektai – prekių
ženklai, juridinio asmens pavadinimai, kūrinio
pavadinimai
ü Registruojant domeną svarbu įsivertinti, ar nebus
pažeidžiamos kitų asmenų ankstesnės teisės
ü Galiojimas siejamas su Lietuva ir laiku
ü Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų
centras yra paskirtas .lt domeno administratoriumi
ü Domenus registruoja nevyriausybinės institucijos,
tačiau jos netikrina ir nesprendžia ginčų, jeigu
pažeidžiamos IN savininkų teisės
ü KTU Interneto paslaugų centro svetainėje galima atlikti
Lietuvoje
registruotų
.lt
domenų
paiešką
https://www.domreg.lt/
ü Domeno savininko teisės ginamos civiline tvarka

Prekių ženklo ir domeno skirtingi keliai
Ø Skirtinga paskirtis:
ü Ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui, iš žodžių, įskaitant
asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių ar jų pakuotės formos arba
garsų, jeigu tokie žymenys atitinka šias abi sąlygas:
1) jie gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba
paslaugų;
2) juos galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (toliau – Registras) taip,
kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui
suteiktos apsaugos objektą.
ü Domenai identifikuoja subjekto pasiekiamumo vietą internete

Prekių ženklo ir domeno kryžkelė
Ø
Ø
ü
ü
ü

Kai prekių ženklas yra domeno sudėtinė dalis
Kai domenas registruojamas kaip prekių ženklas:
Su*.lt – pareikšti registruoti 1146, neregistruota 188, iš jų 8 - pirmas neigiamas
Su*.com - pareikšti registruoti 76, neregistruota 8
Su*. Eu - pareikšti registruoti 42, neregistruota 9

Ką reikėtų žinoti prieš registruojant domeną
Ø
Ø
Ø
Ø
ü
ü
Ø
Ø

Anksčiau registruoti ar pareikšti registruoti ženklai gali nuginčyti vėliau registruotą
domeną, jeigu šis yra tapatus ar klaidinamai panašus į ženklą
Ženklai gali būti registruoti kaip nacionaliniai prekių ženklai arba kaip Europos
Sąjungos prekių ženklai
Pasitikrinti, ar nėra anksčiau registruotų ar pareikštų registruoti prekių ženklų, kurių
žodiniai elementai būtų tapatūs ar klaidinamai panašūs
Paiešką atlikti ne tik Lietuvoje registruotų prekių ženklų duomenų bazėje
https://search.vpb.lt/pdb/trademark/search-form?lang=lt, bet ir
ES registruotų prekių ženklų https://euipo.europa.eu/eSearch/
Įvertinus panašumą, registruoti domeną kuo labiau nepanašų į registruotą ar
pareikštą registruoti prekių ženklą
Naudoti kuo originalesnį domeną

Ženklo ir domeno ginčas
Ø
Ø
ü
ü

Kilus ginčui bandyti susitarti taikiai (perduoti, išregistruoti, pasikeisti domeną)
Išnaudoti mediacijos – taikaus susitarimo, galimybes:
Lietuvos mediatorių sąrašas https://vgtpt.lrv.lt/lt/advokatu-mediatoriu-ir-psichologu-sarasai (IN ginčuose
specializuojasi 29)
WIPO Arbitration and mediation centre https://www.wipo.int/amc/en/ (2021 m. LT subjektai buvo 5
kartus atsakovai, 2022 m. – 2)

Žinoti, kad prekių ženklo savininkas teisminiu keliu gali reikalauti:
1) pripažinti jų teises;
2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
4) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio įstatymo 75 straipsnyje
nurodytais atvejais – ir neturtinę žalą;
5) taikyti kitus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.
Ø

Ø

Savo veiklos atpažįstamumą elektroninėje erdvėje sustiprinti savo prekių ženklo registracija ir atvirkščiai

Ką reiktų žinoti norint domeną registruoti prekių ženklu
Ø
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Ø

Ženklas turi atitikti jam keliamus absoliučius ir santykinius reikalavimus:
Turi būti sudarytas iš ženklu galinčių būti žymenų
Turėti skiriamąjį požymį
Nebūti aprašomasis (nežymėti tik prekių rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės,
geografinės kilmės, prekių ar paslaugų charakteristikų
Nebūti bendrinis dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos
praktikoje
Neklaidinti dėl geografinės kilmės;
Neprieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei
Nevartoti oficialios simbolikos (Lietuvos vardo), jeigu nėra gautas sutikimas
Nepažeisti kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų; tradicinių terminų, vartojamų vynui
apibūdinti; garantuotų tradicinių gaminių ir augalų veislių pavadinimų
Nepažeisti sąžiningos konkurencijos
Nepažeisti ankstesnių trečiųjų asmenų teisių (į ženklus, juridinių asmenų pavadinimus,
autorių teises ir kt.)
Vertinama domeno žodinė reikšminė, individualioji dalis
www.ŽODINISELEMENTAS.lt

Ø
Ø

Vertinama ženklo visuma (ar yra grafinių elementų, kokie elementai yra ir kokią turi )
Vertinama prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu naudojamas ženklas, atžvilgiu

Registruoti/neregistruoti domenai kaip prekių
ženklai
REGISTRUOTI

NEREGISTRUOTI

emapamokos.lt

programavimomokykla.lt
swisswatch.lt
skolinkis.lt
Bokstelis.lt
taisyk.lt

AMAZON.COM

buhalteriai.lt

Ir pabaigai apie obuolį...
Ø
ü
ü
ü
Ø

Apple inc. – JAV įmonė:
Lietuvos prekių ženklų registre registruota 14 prekių ženklų
ES prekių ženklų registre – galiojantys 636 ES ženklai (1 – garsinis)
TMview duomenų bazėje (69 IN tarnybos) – 19 074 ženklai
Apple (žodinis) (LT - nuo 1995-12-22 reg. 30054); fig. (LT nuo 199601-02 reg. 29941), fig. EUTM – nuo 1996-04-01 reg. 000000745 ir
000207274; 1999-04-12 reg. 001135409

Ø

Registruoti Bendrijos dizainai – 5667

Ø

Domenas – apple.lt (nuo 2009)
https://www.apple.com/lt/

Ø

UAB „Kavos bankas“ ženklas, reg. Nr. 83312
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