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Seminaro tikslas

Išnagrinėti galimybes patiems pateikti PŽ

paraišką

Kaip nuspręsti, kokią prekių ženklo paraišką teikti

Kokioje teritorijoje

Į ką atkreipti dėmesį

Kur ieškoti informacijos (anglų/lietuvių kalba)



Prekių ženklas

Prekių ženklas (toliau – ženklas) – bet koks

žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens

prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių

arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti

grafiškai. (PŽĮ 2 str.)

Žodžiai, raidžių junginiai, logotipai, kt.

MAN-GO



Prekių ženklas

Spalva (pvz. violetinė ), kvapas

Gaminys

3D

Įrodžius, kad vartotojas atpažįsta

Pagrindai neregistruoti (aprašomasis, geografinė

nuoroda, moralė)



Prekių ženklas

Paraiškoje grafinis ženklas turi būti aprašytas



Prekių ženklo apsaugos

teritorija
Patys: LR ir ES

Tarptautinė paraiška

Kitose valstybėse – per atstovą

Kur siūlote savo prekes/paslaugas

Plėtros planai

Kainos



Prekių ženklas

Panašių prekių ženklų paieška

Kiek originalus mano prekių ženklas

Kokia protesto galimybė

Prekių ženklo savininko teisės: uždrausti kitiems asmenims naudoti
identišką arba klaidinančiai panašų žymenį bet kokiems kitiems
asmenims toms pačioms arba panašioms prekėms ir paslaugoms

Apsaugos teritorijoje

Plačiai žinomi prekių ženklai saugomi visoms prekėms ir paslaugoms

ADIADS GREEN PEEL/GREEN FEEL

NICE ROTEX



Prekių ženklas

Protesto galimybės:
Kiekvienas suinteresuotas asmuo (PŽ, domeno,
įmonės pavadinimo ir t.t. savininkas)

Nuo paskelbimo (pareiga pačiam domėtis)

Žyminis mokestis (priteisiamas)

Registracijos panaikinimas (praleidus protesto
terminą)

LR – tik per teismą

EU – per ESINT 

Teisė uždrausti naudoti

Nuostolių atlyginimas



Prekių ženklas

TMView sistema: 

galimybė pasitikrinti PŽ paraiškas ir registracijas

https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Į ką atkreipti dėmesį:

Panašius raidžių derinius :

įvesti tik pradžią, 

apkeisti raides vietomis MIA/MAI ir pan.

Valstybes, kurių teritorijoje saugoma

https://www.tmdn.org/tmview/welcome


Prekių ženklas

Pavyzdinė paieška

www.tmdn.org/tmview

http://www.tmview.org


Prekių ženklas LT

Kaip pildyti paraišką:

www.vpb.gov.lt

Elektroninės paslaugos:

LT | EN

duomenų bazė >>> duomenų bazė >>> duomenų bazė >>> duomenų bazė >>>

 Į pradžią    Veikla    Tinklapio struktūra    Struktūra ir kontaktai    Klausimai (D.U.K)   PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS    

        

Meniu

VPB oficialus biuletenis

Paslaugos

Elektroninės paslaugos

Patentiniai patikėtiniai

Renginiai

Prenumerata

Nuorodos

Visuomenės apklausa

Leidiniai

Iš viso apsilankė : 10411576 
Šiandien apsilankė : 2258 
Dabar naršo : 45

 ...  > Meniu > Elektroninės paslaugos

 

Paraiškos

Išradimai Prekių ženklai Dizainas

Nacionalinė paraiška Plačiau Pildyti Pildyti

Bendrijos paraiška / Europos patento paraiška Plačiau Pildyti Pildyti

Tarptautinė paraiška Plačiau Plačiau Plačiau

Prašymas dėl Europos patento įsigaliojimo Plačiau   

Paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti Plačiau   

 

 

Prašymai

Išradimai Prekių ženklai Dizainas

Pratęsti galiojimo terminą Plačiau Pildyti Pildyti

Atlikti pakeitimą paraiškoje ar registre Plačiau Pildyti Pildyti

Perduoti teises Plačiau Pildyti Pildyti

Užprotestuoti registraciją - Pildyti Plačiau

Padalinti paraišką arba registraciją - Pildyti -

Daugiau
prašymų

Daugiau
prašymų

Daugiau
prašymų

 

Kiti prašymai

Leidimas vartoti Lietuvos Respublikos pavadinimą ir valstybės heraldikos objektus prekių ženkluose ir dizaine
Patentinio patikėtinio įrašymas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą
Paieškos Europos patentų tarnyboje atlikimas
Asmens prašymas (kreipimasis) arba skundas dėl Valstybinio patentų biuro veiklos

 

Savitarnos svetainė

Mano.vpb.lt

 

Naudingos nuorodos

Vartotojo instrukcija (PDF)
E-mokymai smulkiam ir vidutiniam verslui
Informacija pareiškėjams
Prisijungti prie EPAS sistemos

 

Valstybinis patentų biuras neatsako už techninius gedimus ir trukdžius, atsiradusius pildant paraišką/prašymą elektroniniu būdu. Nepavykus pateikti
paraiškos/prašymo elektroniniu būdu, pareiškėjas galės ją pateikti Valstybiniam patentų biurui tiesiogiai arba paštu.

 

Turite klausimų? Skambinkite (8 5) 278 0290, rašykite info@vpb.gov.lt.

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuva (žemėlapis), tel. (8 5) 2780250, faks. (8 5) 2750723, el. paštas spb@vpb.gov.lt

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas: 188708943

small

medium

large

http://www.vpb.gov.lt


Prekių ženklas



Prekių ženklas ES

Praktinis pavyzdys

www.euipo.europa.eu



Prekių ženklo saugomos

prekės ir paslaugos
Prekių ženklų apsauga: toms ar klaidinančiai

panašioms prekėms ir paslaugoms, kurioms jie

registruoti

Taip pat ir susijusioms prekėms – pvz. medicinos

paslaugos ir medicinos įranga, kosmetikos

prekės ir kosmetologijos paslaugos

Išskyrus: plačiai žinomi ženklai saugomi ir

nesusijusioms prekėms bei paslaugoms

(Mercedes – vamzdžiai)



Prekių ženklas – prekės ir

paslaugos
Paraiškoje turi būti nurodomos

Pagal klases

Nicos klasifikacija

Antraštės – pasikeitusi praktika

Praktiniai pavyzdžiai www.tmclass.tmdn.org



Klausimų?

Advokatė Laura Beinorienė, LL.M.

tel. 862034844

E. paštas: laura@laurabei.eu


