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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENT� BIURO DIREKTORIAUS 
� S A K Y M A S 

 
D�L VALSTYBINIO PATENT� BIURO DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 1 D. 
�SAKYMO NR. 3R-132 „D�L APELIACIJ� IR PROTEST� TAISYKLI� AP/01/2005 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2009 m. rugpj��io 18 d. Nr. 3R-50 
Vilnius 

 
Siekdamas padidinti Valstybinio patent� biuro vykdomos veiklos efektyvum�, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patent� �statymo (Žin., 1994, Nr. 8-120) 25 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos puslaidininkini� gamini� topografij� �statymo (Žin., 1998, Nr. 59-1656) 
12 ir 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos dizaino �statymo (Žin., 2002, Nr. 112-4980) 24 
straipsniu, Lietuvos Respublikos preki� ženkl� �statymo (Žin., 2000, Nr. 92-2844) 19 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro nuostat�, patvirtint� Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. �sakymu Nr. 1R-100 (Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2009 m. rugpj��io 7 d. �sakymo Nr. 1R-264 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 35-1266; 2009, 
Nr. 97-4108), 8.4 punktu: 

1. P a k e i � i u Apeliacij� ir protest� nagrin�jimo taisykles AP/01/2005, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. �sakymu 
Nr. 3R-132 (Žin., 2005, Nr. 151-5587; 2008, Nr. 116-4436), ir išd�stau jas nauja redakcija 
(pridedama). 

2. T v i r t i n u blank� formas protestams paduoti: d�l topografijos registracijos – T-2/2009 
(Taisykli� 1 priedas), d�l dizaino registracijos – D-2/2009 (Taisykli� 2 priedas), d�l preki� 
ženklo registracijos – P-2/2009 (Taisykli� 3 priedas). 

3. N u s t a t a u, kad naujos redakcijos Apeliacij� ir protest� taisykl�s AP/02/2009 
�sigalioja ir šio �sakymo 2 punkte nurodytos blank� formos protestams paduoti naudojamos nuo 
2010 m. sausio 1 d. 

4. N u s t a t a u, kad apeliacijos ir protestai, pateikti iki naujos redakcijos Apeliacij� ir 
protest� taisykli� AP/02/2009 �sigaliojimo, nagrin�jami pagal Apeliacij� ir protest� nagrin�jimo 
taisykles AP/01/2005, patvirtintas Valstybinio patent� biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. 
�sakymu Nr. 3R-132. 

5. P a v e d u Valstybinio patent� biuro Teis�s ir tarptautini� reikal� skyriui š� �sakym� 
paskelbti „Valstyb�s žiniose“, Valstybinio patent� biuro interneto tinklalapyje ir pateikti 
paskelbimui Teisingumo ministerijos tinklalapyje teis�s akt� nustatyta tvarka. 

 
DIREKTORIUS  RIMVYDAS NAUJOKAS 

___________________ 
 
PATVIRTINTA 
Valstybinio patent� biuro 
direktoriaus 
2005 m. gruodžio 1 d. 
�sakymu Nr. 3R-132 
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(Valstybinio patent� biuro 
direktoriaus 
2009 m. rugpj��io 18 d. 
�sakymo Nr. 3R-50 
redakcija) 

 
APELIACIJ� IR PROTEST� NAGRIN�JIMO TAISYKL�S AP/02/2009 

 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
I SKIRSNIS. TAIKYMO SRITIS 

 
1. Valstybinio patent� biuro (toliau – VPB) Apeliaciniame skyriuje (toliau – Apeliacinis 

skyrius) nagrin�jamos apeliacijos d�l patento paraiškos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
patent� �statymu (Žin., 1994, Nr. 8-120), Patentini� paraišk� padavimo, ekspertiz�s ir patent� 
išdavimo taisykl�mis IR/01/98, patvirtintomis VPB direktoriaus 1994 m. geguž�s 2 d. �sakymu 
Nr. 11 (Žin., 1994, Nr. 38-701; 1998, Nr. 108-2992), apeliacijos d�l papildomos apsaugos 
liudijimo išdavimo ar d�l papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino nustatymo 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos patent� �statymu, Patentini� paraišk� padavimo, 
ekspertiz�s ir patent� išdavimo taisykl�mis IR/01/98, Papildomos apsaugos liudijim� išdavimo 
taisykl�mis PA/01/2001, patvirtintomis VPB direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. �sakymu 
Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 9-343), apeliacijos ir protestai d�l puslaidininkini� gamini� topografij� 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos puslaidininkini� gamini� topografij� teisin�s apsaugos 
�statymu (Žin., 1998, Nr. 59-1655), Puslaidininkini� gamini� topografij� registracijos 
taisykl�mis TR/01/99, patvirtintomis VPB direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. �sakymu Nr. 36 
(Žin., 1999, Nr. 38-1194), apeliacijos ir protestai d�l dizaino vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos dizaino �statymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Dizaino registravimo taisykl�mis 
DR/04/2008, patvirtintomis VPB direktoriaus 2008 m. rugs�jo 25 d. �sakymu Nr. 3R-72 (Žin., 
2008, Nr. 116-4436), apeliacijos ir protestai d�l preki� ženkl� vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos preki� ženkl� �statymu (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Preki� ženkl� registravimo 
taisykl�mis ZR/03/2004, patvirtintomis VPB direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. �sakymu 
Nr. 3R-37 (Žin., 2004, Nr. 98-3679; 2004, Nr. 124). 

2. Šios taisykl�s (toliau – Taisykl�s) nustato apeliacij� ir protest� padavimo ir nagrin�jimo 
Apeliaciniame skyriuje, sprendim� pri�mimo ir apskundimo tvark�. 

 
II SKIRSNIS. APELIACIJ� IR PROTEST� NAGRIN�JIMO PRINCIPAI 

 
3. Apeliacinis skyrius nagrin�ja apeliacijas ir protestus vadovaudamasis šiais principais: 
3.1. nepriklausomumo ir nešališkumo; 
3.2. kolegialumo; 
3.3. viešumo; 
3.4. teis�tumo ir teisingumo; 
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3.5. protingumo; 
3.6. šali� procesinio lygiateisiškumo; 
3.7. rungimosi; 
3.8. proceso koncentracijos ir ekonomiškumo. 
 

III SKIRSNIS. S�VOKOS 
 
4. Taisykl�se vartojamos s�vokos: 
4.1. Apeliacija – motyvuotas rašytinis prašymas, paduotas pareišk�jo ar jo atstovo, kai 

nesutinkama su VPB sprendimu, priimtu atliekant �statym� nustatyta tvarka patento paraiškos, 
paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai registruoti, dizaino, 
preki� ženklo ekspertiz	. 

4.2. Protestas – motyvuotas rašytinis šiuo �sakymu nustatytos formos suinteresuoto asmens 
pareiškimas d�l topografijos, dizaino, preki� ženklo registracijos, paduotas Apeliaciniam skyriui 
su reikalavimu apginti pažeist� ar gin�ijam� subjektin	 teis	 arba �statymo saugom� interes�. 

4.3. Suinteresuotas asmuo – asmuo, kuris pareiškia protest� savo pažeistoms teis�ms ar 
�statym� saugomiems interesams apginti. 

4.4. Užprotestuotos topografijos, dizaino, ženklo savininkas – asmuo, d�l kurio 
topografijos, dizaino, preki� ženklo registracijos yra paduotas protestas Apeliaciniam skyriui. 

4.5. Atstovas – fizinis arba juridinis asmuo, patentinis patik�tinis, teis�s akt� nustatyta 
tvarka �galiotas darbuotojas, atstovaujantis pareišk�jui, suinteresuotam asmeniui ar 
užprotestuotos topografijos, dizaino, ženklo savininkui d�l paduotos apeliacijos arba protesto. 

4.6. Parašas – fizinio asmens parašas arba juridinio asmens vadovo ar kito �galioto asmens 
originalus parašas ar parašo faksimil�, patvirtinta juridinio asmens antspaudu. Užsienio 
valstyb�se išduoti dokumentai turi b�ti pasirašyti valstyb�s, kurioje išduotas dokumentas, teis�s 
akt� nustatyta tvarka. 

4.7. Ekspertas – VPB Išradim� skyriaus (toliau – Išradim� skyrius) specialistas, atliekantis 
patent� paraišk�, paraišk� papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai 
registruoti ekspertiz	 ir VPB vardu priimantis sprendimus, susijusius su patento paraiška, 
paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiška topografijai �registruoti, arba VPB 
Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus (toliau – Preki� ženkl� ir dizaino skyrius) specialistas, 
atliekantis preki� ženkl� ar dizaino ekspertiz	 ir VPB vardu priimantis sprendimus, susijusius su 
dizaino ar ženklo registracija. 

4.8. Sprendimas – Taisykli� nustatyta tvarka priimtas ir Apeliacinio skyriaus ved�jo 
pasirašytas, VPB antspaudu patvirtintas sprendimas. Apeliacinio skyriaus sprendimas 
tvirtinamas antspaudu su VPB rekvizitais – LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS 
PATENT� BIURAS ir žodžiais „APELIACINIS SKYRIUS / SPRENDIMAMS“. 

4.9. Mokestis – nustatyto dydžio mokestis, mokamas vadovaujantis Mokes�i� už 
pramonin�s nuosavyb�s objekt� registravim� �statymu (Žin., 2001, Nr. 52-1811). 

4.10. Kitos šiose Taisykl�se vartojamos s�vokos atitinka Patent�, Puslaidininkini� gamini� 
topografij� teisin�s apsaugos, Dizaino, Preki� ženkl� �statymuose vartojamas s�vokas. 
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II SKYRIUS. APELIACIJ� IR PROTEST� PADAVIMAS 
 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
5. Apeliacijos ir protestai paduodami VPB Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo 

skyriui (toliau – Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius) tiesiogiai arba paštu. 
Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius gautai apeliacijai ar protestui suteikia gavimo 
dat� ir apeliacijos ar protesto numer� bei perduoda Apeliaciniam skyriui. 

6. Apeliacijos ir protestai pateikiami raštu valstybine kalba. Prie kit� dokument�, jeigu jie 
yra pateikiami ne valstybine kalba, turi b�ti prid�tas nustatyta tvarka patvirtintas vertimas � 
lietuvi� kalb�. 

7. Jeigu apeliacija, protestas, motyvuotas atsakymas � pareikšt� protest� pateikiamas per 
atstov�, jis turi pateikti �galiojim�. �galiojimui taikomas Taisykli� II skyriaus II skirsnis. 

 
II SKIRSNIS. �GALIOJIMAS ATSTOVUI 

 
8. Kai pareišk�jui, suinteresuotam asmeniui, užprotestuotos topografijos, dizaino, preki� 

ženklo savininkui VPB atstovauja šio asmens paskirtas atstovas, toks paskyrimas turi b�ti 
patvirtintas �galiojimu. 

9. Lietuvos Respublikos fizini� ir juridini� asmen� išduoti �galiojimai ar kiti atstovo 
�galinimus patvirtinantys dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei 
kit� teis�s akt� reikalavimus. 

10. Užsienio valstybi� fizini� ir juridini� asmen� išduot� �galiojim� form�, turin� ir 
galiojimo termin� nustato valstybi�, kuriose jie išduoti, �statymai. �galiojimo galiojimo 
terminas, jeigu nenurodytas �galiojime, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos �statymus. 

11. �galiojime turi b�ti šie duomenys: �galiotojo vardas, pavard� ir adresas; asmens kodas, 
kai �galiojim� išduoda fizinis asmuo; juridinio asmens visas oficialus pavadinimas ir adresas; 
juridinio asmens registracijos kodas, kai �galiojim� išduoda juridinis asmuo; atstovo visas 
pavadinimas arba vardas, pavard�, asmens arba registracijos kodas ir adresas. 

12. Atstovui gali b�ti išduotas bendras �galiojimas arba �galiojimas d�l konkre�ios 
apeliacijos ar protesto. �galiojime turi b�ti tiksliai apibr�žti veiksmai, jeigu atstovui suteikiama 
teis� atšaukti ženklo ar dizaino paraišk�, atsisakyti ženklo ar dizaino registracijos, paduoti 
apeliacij� ar protest� ir atstovauti Apeliaciniame skyriuje, per�galioti kit� asmen�. �galiojime gali 
b�ti konkre�iai apibr�žti veiksmai, kuriuos atlikti atstovui paveda �galiotojas, arba išvardyti 
veiksmai, kuriuos atlikti atstovui teis� nesuteikta. 

13. Atstovas gali per�galioti kit� asmen� tik tuo atveju, jeigu toki� teis	 jam suteikia 
�galiotojo išduotas �galiojimas. Per�galiojimo turin� ir form� apibr�žia pagrindinio �galiojimo 
turinys ir forma. 

14. �galiojime nurodomas galiojimo terminas. �galiojimo termin� reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas. Jeigu terminas nenurodytas, tai �galiojimas galioja vienerius 
metus nuo jo sudarymo dienos. 

15. �galiojimas turi b�ti pasirašytas, jame turi b�ti nurodyta jo sudarymo vieta ir data. 
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16. �galiojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja. Jei �galiojime nenurodyta jo 
sudarymo vieta, laikoma, kad jis sudarytas Lietuvos Respublikoje ir jo galiojimo terminas 
nustatomas pagal Lietuvos Respublikos �statymus. 

17. Parašui taikomi Taisykli� 4.6 punkto reikalavimai. 
18. Pasibaigus �galiojimo galiojimo terminui ar �galiojim� panaikinus, atstovas netenka 

teis�s atstovauti Apeliaciniame skyriuje pareišk�jui, suinteresuotam asmeniui, užprotestuotos 
topografijos, dizaino, ženklo savininkui. 

19. Jeigu �galiotojas yra paskyr	s kelet� atstov� su tais pa�iais �galinimais, Apeliacinis 
skyrius paprastai susirašin�ja su vienu iš �galiotojo paskirt� atstov�. 

20. �galiojimas sudaromas paprasta rašytine forma ir pateikiamas Apeliaciniam skyriui 
kartu su apeliacija ar protestu arba kartu su motyvuotu atsakymu � pareikšt� protest�. 

 
III SKIRSNIS. APELIACIJOS PADAVIMAS IR TERMINAI 

 
21. Pareišk�jas ar jo atstovas turi teis	 Apeliaciniam skyriui paduoti apeliacij�, jeigu: 
21.1. iki patento išdavimo kyla gin�as tarp pareišk�jo ir eksperto d�l patento paraiškos 

padavimo ir prioriteto datos nustatymo, ekspertiz�s išvad� ir atsisakymo išduoti patent�; 
21.2. nesutinka su paraiškos ekspertiz�s metu eksperto priimtu sprendimu neišduoti 

papildomos apsaugos liudijimo ar nesutinka su eksperto nustatytu papildomos apsaugos 
liudijimo galiojimo terminu; 

21.3. nesutinka su eksperto sprendimu pripažinti paraišk� topografijai registruoti 
nepaduota; 

21.4. nesutinka su pakartotin�s ekspertiz�s metu eksperto priimtu sprendimu neregistruoti 
dizaino ar sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje; 

21.5. nesutinka su pakartotin�s ekspertiz�s metu eksperto priimtu sprendimu neregistruoti 
preki� ženklo ar sprendimu atsisakyti suteikti apsaug� Lietuvos Respublikoje tarptautinei 
ženklo registracijai. 

22. Apeliacija Apeliaciniam skyriui gali b�ti paduota per 3 m�nesius nuo eksperto 
sprendimo išsiuntimo dienos. 

23. Jeigu pareišk�jas ar jo atstovas pateikia prašym� raštu ir sumoka nustatyto dydžio 
mokest�, 22 punkte nurodytas terminas gali b�ti prat	stas, jei apeliacija buvo pateikta pagal ši� 
Taisykli� 21.4 ar 21.5 punkt�. Šis terminas gali b�ti prat	stas vien� kart�, bet ne ilgiau kaip 2 
m�nesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos. Prašymas prat	sti termin� turi b�ti 
pateiktas ir nustatyto dydžio mokestis turi b�ti sumok�tas ne v�liau kaip per 2 m�nesius nuo 
pirmojo termino pasibaigimo dienos. Terminas prat	siamas Apeliacinio skyriaus ved�jo 
sprendimu, jeigu �vykdyti šiame punkte nustatyti reikalavimai. 

24. Apeliacijos, pateiktos pagal Taisykli� 21.2 punkt�, padavimo terminas yra prat	siamas 
pareišk�jui ar jo atstovui pateikus prašym� raštu. Šis terminas gali b�ti prat	stas vien� kart�, bet 
ne ilgiau kaip 2 m�nesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos. Prašymas prat	sti termin� 
turi b�ti pateiktas iki 22 punkte nurodyto termino pabaigos. Terminas prat	siamas Apeliacinio 
skyriaus ved�jo sprendimu, jeigu �vykdyti šiame punkte nustatyti reikalavimai. 
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25. Apeliacij�, pateikt� pagal Taisykli� 21.1 ir 21.3 punktus, padavimo terminas n�ra 
prat	siamas. 

26. Atsisakymas prat	sti termin� gali b�ti skundžiamas teismui �statym� nustatyta tvarka. 
 

IV SKIRSNIS. PROTESTO PADAVIMAS IR TERMINAI 
 
27. Suinteresuoti asmenys ar j� atstovai gali užprotestuoti topografijos, dizaino, preki� 

ženklo registracij�, paduodami protest� Apeliaciniam skyriui. 
28. Protestas Apeliaciniam skyriui gali b�ti paduotas per 3 m�nesius nuo �registruotos 

topografijos, dizaino, ženklo registravimo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos. 
Protestas d�l tarptautin�s dizaino registracijos Apeliaciniam skyriui gali b�ti paduotas per 3 

m�nesius nuo tarptautin�s dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, 
paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautini� dizain� biuletenyje dienos. 

Protestas d�l tarptautin�s ženklo registracijos Apeliaciniam skyriui gali b�ti paduotas per 3 
m�nesius nuo tarptautin�s ženklo registracijos arba v�lesnio teritorinio išpl�timo, kai yra 
nurodoma Lietuvos Respublika, paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautini� ženkl� biuletenyje 
dienos. 

 
V SKIRSNIS. MOKESTIS UŽ APELIACIJOS AR PROTESTO PADAVIM� 

 
29. Asmenys, prieš paduodami apeliacij� ar protest� � Apeliacin� skyri�, turi sumok�ti 

nustatyto dydžio mokest�. 
30. Dokumentas, patvirtinantis, kad nustatytas mokestis sumok�tas, yra: 
30.1. mok�jimo pavedimas su banko žyma, arba 
30.2. banko kasos kvitas, arba 
30.3. pašto perlaidos � nurodyt� s�skait� kvitas. 
31. Mokestis už apeliacijos ar protesto padavim� turi b�ti sumok�tas litais pagal mok�jimo 

dien� galiojan�ius dydžius. Apeliacinis skyrius, pagal Taisykli� 45 punkt� atsisak	s priimti 
nagrin�jimui apeliacij� ar protest�, gr�žina Taisykli� 30 punkte nurodyt� dokument� su 
Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus žyma apie mokes�io nepanaudojim�. 

 
VI SKIRSNIS. APELIACIJOS FORMA IR TURINYS 

 
32. Apeliacija paduodama raštu laisva forma. 
33. Apeliacijoje turi b�ti nurodoma: 
33.1. duomenys apie pareišk�j�. Jei pareišk�jas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, 

pavard�, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir valstyb�s kodas. Jei pareišk�jas yra 
juridinis asmuo, nurodomas jo oficialus pavadinimas, juridinio asmens registracijos kodas, 
buvein� ir valstyb�s kodas; 

33.2. duomenys apie atstov�, kai apeliacij� pareiškia pareišk�jo atstovas; 
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33.3. duomenys apie patento paraišk�, paraišk� papildomos apsaugos liudijimui gauti, 
paraišk� topografijai registruoti, dizaino, preki� ženklo paraišk�, tarptautin	 dizaino ar ženklo 
registracij�: 

33.3.1. paraiškos ar tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos numeris; 
33.3.2. paraiškos ar tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos padavimo data; 
33.4. apeliacijos teisinis pagrindas ir aplinkyb�s, kuriomis pareišk�jas grindžia savo 

prašym�; 
33.5. �rodymai, patvirtinantys pareišk�jo išd�stytas aplinkybes; 
33.6. pareišk�jo prašymas. 
34. Apeliacij� pasirašo pareišk�jas arba jo atstovas. Parašui taikomos Taisykli� 4.6 punkto 

nuostatos. 
 

VII. SKIRSNIS. PROTESTO FORMA IR TURINYS 
 
35. Protestas paduodamas raštu nustatytos formos blanke (d�l topografijos registravimo – 

T-2/2009 forma, d�l dizaino registracijos – D-2/2009 forma, d�l ženklo registracijos – P-2/2009 
forma). 

36. Proteste turi b�ti nurodoma: 
36.1. duomenys apie suinteresuot� asmen�. Jei protest� paduoda fizinis asmuo, nurodoma jo 

vardas, pavard�, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir valstyb�s kodas. Jei protest� 
paduoda juridinis asmuo, nurodomas jo oficialus pavadinimas, juridinio asmens registracijos 
kodas, buvein� ir valstyb�s kodas; 

36.2. duomenys apie suinteresuoto asmens atstov�, kai protestas paduodamas per atstov�; 
36.3. duomenys apie topografijos, dizaino ar preki� ženklo registracij�, d�l kurios paduotas 

protestas: 
36.3.1. registracijos numeris; 
36.3.2. paraiškos padavimo data; 
36.3.3. topografijos, dizaino, preki� ženklo registracijos paskelbimo VPB oficialiame 

biuletenyje data ir biuletenio numeris, tarptautin�s dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio 
biuro tarptautini� dizain� biuletenyje data ir biuletenio numeris arba tarptautin�s ženklo 
registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautini� ženkl� biuletenyje data ir biuletenio 
numeris; 

36.4. protesto teisinis pagrindas ir aplinkyb�s: 
36.4.1. nuoroda � Puslaidininkini� gamini� topografij� teisin�s apsaugos �statymo arba 

Dizaino �statymo arba Preki� ženkl� �statymo straipsnius, kuriuos, suinteresuoto asmens 
nuomone, pažeidžia protestuojama topografijos, dizaino ar preki� ženklo registracija; 

36.4.2. aplinkyb�s, kuriomis grindžiamas protestas; 
36.5. �rodymai, patvirtinantys suinteresuoto asmens išd�stytas aplinkybes; 
36.6. suinteresuoto asmens reikalavimas. 
37. Jeigu protesto teisinio pagrindo, aplinkybi�, kuriomis grindžiamas protestas, ir �rodym� 

aprašymas netelpa blanke, j� galima prat	sti kitame lape, kuris yra neatskiriama protesto dalis. 
Protesto blanke nurodoma „t	sin� žr. priede“. 
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38. Protest� ir protesto t	sin� prieduose pasirašo suinteresuotas asmuo arba jo atstovas. 
Parašui taikomos Taisykli� 4.6 punkto nuostatos. 

 
VIII SKIRSNIS. KITI REIKALAVIMAI APELIACIJAI IR PROTESTUI 

 
39. Apeliacija paduodama 2 egzemplioriais. 
40. Protestas paduodamas 3 egzemplioriais. 
41. Prie apeliacijos ar protesto turi b�ti prid�tas Taisykli� 30 punkte nurodytas dokumentas, 

patvirtinantis, kad sumok�tas nustatyto dydžio mokestis. 
42. Apeliacija gali b�ti paduodama tik d�l vienos patento paraiškos, paraiškos papildomos 

apsaugos liudijimui gauti, topografijos, dizaino, preki� ženklo paraiškos arba tarptautin�s 
dizaino ar ženklo registracijos. Protestas gali b�ti paduodamas tik d�l vienos topografijos, 
dizaino ar preki� ženklo registracijos. 

43. Suinteresuotas asmuo prie protesto d�l tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos turi 
pateikti šios registracijos nustatyta tvarka patvirtint� vertim� � lietuvi� kalb�. Jei protestas 
grindžiamas ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos preki� ženklu, ankstesniu tarptautiniu ar 
Bendrijos dizainu, suinteresuotas asmuo turi pateikti min�t� paraišk� ar registracij� vertim� � 
lietuvi� kalb�. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi b�ti pateikti 2 egzemplioriais per vien� 
m�nes� nuo protesto padavimo datos. 

 
IX SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO PRI�MIMAS 

 
44. Apeliacinis skyrius, gav	s apeliacij� ar protest�, priima nutarim� d�l apeliacijos ar 

protesto pri�mimo nagrin�jimui. 
45. Apeliacinis skyrius priima nutarim� atsisakyti nagrin�ti apeliacij� ar protest�, jeigu: 
45.1. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant Patent� �statymo, Puslaidininkini� gamini� 

topografij� teisin�s apsaugos �statymo, Dizaino �statymo, Preki� ženkl� �statymo, ši� Taisykli� 
nustatytos protesto ar apeliacijos padavimo tvarkos; 

45.2. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant Patent� �statymo, Puslaidininkini� gamini� 
topografij� teisin�s apsaugos �statymo, Dizaino �statymo, Preki� ženkl� �statymo, ši� Taisykli� 
II skyriaus III ir IV skirsniuose nustatyt� termin�; 

45.3. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant ši� Taisykli� II skyriaus VI, VII skirsni� 
reikalavim�; 

45.4. nesumok�tas nustatyto dydžio mokestis už apeliacijos ar protesto padavim�. 
46. Jeigu yra nors vienas pagrindas, nurodytas Taisykli� 45 punkte, Apeliacinis skyrius 

priima nutarim� atsisakyti priimti apeliacij� ar protest� ir nurodo šio nutarimo motyvus. Su šiuo 
nutarimu yra gr�žinama apeliacija ar protestas, prie apeliacijos ar protesto pateikti dokumentai, 
taip pat dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumok�tas, jeigu toks dokumentas buvo 
pateiktas. Vienas apeliacijos ar protesto egzempliorius lieka Apeliaciniame skyriuje. 

47. Jeigu pašalinamos aplinkyb�s, nurodytos 45 punkte, ir terminas paduoti apeliacij� ar 
protest� n�ra pasibaig	s, galima iš naujo paduoti apeliacij� ar protest�. 
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48. Jeigu Apeliacinis skyrius ši� taisykli� nustatyta tvarka priima nutarim� nagrin�ti 
apeliacij� ar protest�, tai tvirtinama Apeliacinio skyriaus ved�jo parašu ir Apeliacinio skyriaus 
antspaudu, nurodant šio nutarimo dat�. 

49. Jeigu apeliacijoje ar proteste nurodyta daugiau negu viena patento paraiškos, paraiškos 
suteikti papildomos apsaugos liudijim�, topografijos paraiška ar registracija, dizaino, preki� 
ženklo paraiška ar registracija, laikoma, kad apeliacija ar protestas paduotas d�l pirmos 
nurodytos paraiškos ar registracijos. 

 
X SKIRSNIS. �RODYMAI 

 
50. Šalys turi �rodyti aplinkybes, patvirtinan�ias apeliacij�, protest� arba atsikirtimus. Šias 

aplinkybes šalys gali paaiškinti žodžiu ar raštu, pateikti rašytinius ar daiktinius �rodymus. 
51. Rašytinius �rodymus d�l paduoto protesto privaloma pateikti dviem egzemplioriais, iš 

kuri� vien� egzempliori� Apeliacinis skyrius išsiun�ia priešingai šaliai, išskyrus 68 punkte 
numatyt� atvej�. 

52. Rašytiniai �rodymai turi b�ti pateikti ne v�liau kaip likus 20 kalendorini� dien� iki 
Apeliacinio skyriaus pos�džio datos. Jeigu rašytiniai �rodymai pateikiami likus mažiau nei 20 
kalendorini� dien� iki nustatytos Apeliacinio skyriaus pos�džio datos, Apeliacinio skyriaus 
ved�jas turi teis	 paskirti nauj� pos�džio dat�. Apie pos�džio dat� šalys informuojamos raštu. 

Apeliacinio skyriaus pos�džio metu Apeliacinio skyriaus ved�jas turi teis	 atsisakyti priimti 
�rodymus, jeigu šie �rodymai gal�jo b�ti pateikti anks�iau, o j� v�lesnis pateikimas užvilkins 
apeliacijos ar protesto nagrin�jim�. 

Šalis, gavusi kitos Šalies rašytinius �rodymus, turi teis	 pateikti paaiškinimus raštu d�l ši� 
�rodym� per 10 kalendorini� dien� nuo �rodym� išsiuntimo datos. 

53. Rašytiniai �rodymai turi b�ti pateikti lietuvi� kalba. Jeigu pateikiami dokumentai yra ne 
lietuvi� kalba, kartu turi b�ti pristatomas nustatyta tvarka patvirtintas vertimas � lietuvi� kalb�. 

54. Paprastai pateikiami rašytini� �rodym� originalai. Jeigu pateikiamos kopijos, 
Apeliacinis skyrius turi teis	 pareikalauti original�. 

55. Daiktiniai �rodymai, pri�mus Apeliacinio skyriaus sprendim�, gr�žinami juos 
pateikusiai šaliai. 

 
III SKYRIUS. APELIACIJOS AR PROTESTO NAGRIN�JIMO PROCESAS 

 
I SKIRSNIS. APELIACIJOS PARENGIMAS NAGRIN�JIMUI 

 
56. Apeliacinis skyrius rašytiniu pranešimu informuoja Išradim� ar Preki� ženkl� ir dizaino 

skyri� apie gaut� apeliacij�. Pranešime nurodoma apeliacijos gavimo data, patento paraiškos, 
paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, topografijos, dizaino, preki� ženklo paraiškos 
numeris ar tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos numeris. Prie pranešimo yra pridedamas 1 
apeliacijos egzempliorius. 
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57. Per 14 kalendorini� dien� nuo apeliacijos pri�mimo nagrin�jimui datos Apeliacinio 
skyriaus ved�jas paskiria Apeliacinio skyriaus pos�džio dat�. Apie pos�džio dat� pareišk�jas ar 
jo atstovas informuojamas rašytiniu pranešimu. 

 
II. SKIRSNIS. PROTESTO PARENGIMAS NAGRIN�JIMUI 

 
58. Apeliacinis skyrius per 14 kalendorini� dien� nuo protesto gavimo dienos apie gaut� 

protest� raštu informuoja užprotestuotos topografijos, dizaino ar ženklo savinink� ar jo atstov� 
išsi�sdamas vien� protesto egzempliori� ir gautus dokumentus, jei tokie yra pateikti. 

Apeliacinis skyrius išsiun�ia vien� protesto d�l tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos 
egzempliori� bei kitus dokumentus, jei toki� yra, tik tais atvejais, kai užprotestuotos tarptautin�s 
dizaino ar ženklo registracijos savininkas �statymo nustatyta tvarka paskiria atstov�. 

59. Apeliacinis skyrius informuoja Išradim� ar Preki� ženkl� ir dizaino skyri� apie gaut� 
protest� rašytiniu pranešimu, kuriame nurodoma protesto gavimo data, protestuojamo 
registracijos numeris bei paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje, Tarptautinio biuro 
tarptautini� dizain� biuletenyje ar Tarptautinio biuro tarptautini� ženkl� biuletenyje data. Prie 
pranešimo pridedamas 1 protesto egzempliorius. 

60. Išradim� ar Preki� ženkl� ir dizaino skyrius, gav	s Taisykli� 59 punkte nurodyt� 
Apeliacinio skyriaus pranešim� apie gaut� protest� d�l topografijos, dizaino ar ženklo 
registracijos, sustabdo šios registracijos liudijimo išdavim�, iki bus priimtas Apeliacinio 
skyriaus sprendimas. 

Preki� ženkl� ir dizaino skyrius, gav	s Taisykli� 59 punkte nurodyt� Apeliacinio skyriaus 
pranešim� apie gaut� protest� d�l tarptautin�s ženklo registracijos, parengia Tarptautiniam 
biurui pranešim� apie laikin� atsisakym� suteikti apsaug�, o gav	s pranešim� apie gaut� protest� 
d�l tarptautin�s dizaino registracijos – apie atsisakym� pripažinti galiojim� Lietuvos 
Respublikoje. 

61. Jeigu paduodami keli protestai d�l tos pa�ios topografijos, dizaino ar ženklo 
registracijos arba Apeliacinio skyriaus ved�jas nustato, kad yra paduoti keli vienar�šiai 
protestai, kuriuose dalyvauja tos pa�ios šalys ir protestai grindžiami tais pa�iais pagrindais bei 
aplinkyb�mis, Apeliacinio skyriaus ved�jas gali priimti nutarim� tokius protestus nagrin�ti 
kartu. Apie priimt� nutarim� protestus nagrin�ti kartu Apeliacinis skyrius raštu informuoja šalis 
(j� atstovus). 

Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimas nagrin�ti protestus kartu yra neskundžiamas. 
62. Užprotestuotos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas ar jo atstovas per 3 

m�nesius nuo protesto išsiuntimo dienos privalo pateikti raštu motyvuot� atsakym� � protest�. 
Šis terminas, pateikus prašym� raštu, gali b�ti prat	siamas Taisykli� 23 punkte nustatyta tvarka. 
Terminas motyvuotam atsakymui d�l užprotestuotos topografijos pateikti n�ra prat	siamas. 

Užprotestuotos tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos savininko paskirtas atstovas per 
5 m�nesius nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie laikin� atsisakym� suteikti apsaug� ar apie 
atsisakym� pripažinti galiojim� Lietuvos Respublikoje nurodytos datos privalo pateikti raštu 
motyvuot� atsakym� � protest�. Motyvuoto atsakymo � protest� d�l tarptautin�s ženklo 
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registracijos terminas, pateikus prašym� raštu, gali b�ti prat	siamas Taisykli� 23 punkte 
nustatyta tvarka. 

63. Motyvuotame atsakyme � protest� savininkas nurodo, sutinka, ar ne su pareikštu 
protestu, pateikdamas tai pagrindžian�ias aplinkybes bei jas patvirtinan�ius �rodymus, taip pat 
nurodo, ar dalyvaus nagrin�jant protest� savininkas ar jo atstovas, pateikia atstovo duomenis. 

64. Suinteresuotas asmuo ar jo atstovas per 1 m�nes� nuo motyvuoto atsakymo išsiuntimo 
dienos turi teis	 raštu pateikti motyvuotus protesto argumentus. 

65. Užprotestuotos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas ar jo atstovas per 1 
m�nes� nuo motyvuot� protesto argument� išsiuntimo dienos turi teis	 pateikti raštu atsakym� � 
motyvuotus protesto argumentus. 

66. Taisykli� 64 ir 65 punkte nurodytuose dokumentuose nurodomos išsamios aplinkyb�s, 
kuriomis grindžiamas protestas ar motyvuotas atsakymas � protest�, išsam�s jas pagrindžiantys 
�rodymai, bei priešingos šalies pateikt� �rodym� ir reikalavim� vertinimas. 

67. Suinteresuotas asmuo ar jo atstovas turi teis	 pateikti raštu motyvuotus protesto 
argumentus ir tuo atveju, jeigu nebuvo pateiktas Taisykli� 62 punkte nurodytas motyvuotas 
atsakymas � protest�. Motyvuoti protest� argumentai Apeliaciniam skyriui turi b�ti pateikti ne 
v�liau kaip likus 10 kalendorini� dien� iki paskirtos Apeliacinio skyriaus pos�džio datos. 

68. Taisykli� 62, 64, 65 punktuose nurodyti dokumentai Apeliaciniam skyriui pateikiami 2 
egzemplioriais, iš kuri� vien� Apeliacinis skyrius persiun�ia priešingai šaliai. Jei abiem gin�o 
šalims atstovauja patentiniai patik�tiniai ar advokatai, Taisykli� 62, 64, 65 punktuose nurodyti 
dokumentai, II skyriaus X skirsnyje numatyti �rodymai gali b�ti persiun�iami tiesiogiai kitos 
pus�s patentiniam patik�tiniui ar advokatui. Apie tok� persiuntim� yra pažymima atitinkamo 
dokumento, skirto Apeliaciniam skyriui, egzemplioriuje. 

69. Apeliacinio skyriaus ved�jas paskiria Apeliacinio skyriaus pos�džio dat� ir apie tai 
informuoja šalis, kai: 

69.1. per Taisykli� 62 punkte numatytus terminus užprotestuotos topografijos, dizaino ar 
preki� ženklo savininkas ar jo atstovas nepateik� motyvuoto atsakymo � protest�; 

69.2. per Taisykli� 64 punkte numatyt� termin� suinteresuotas asmuo ar jo atstovas 
nepateik� motyvuot� protesto argument�; 

69.3. pateikus Taisykli� 64 ir 65 punkte nurodytus dokumentus; 
69.4. pasibaigus Taisykli� 65 punkte numatytam terminui. 
70. Jeigu motyvuotas atsakymas nepateikiamas per Taisykli� 62 punkte numatytus 

terminus, laikoma, kad atsisakoma dalyvauti nagrin�jant protest�, ir tai neužkerta kelio 
Apeliaciniam skyriui nagrin�ti protest� užprotestuotos topografijos, dizaino ar ženklo savininkui 
ar jo atstovui nedalyvaujant. 

 
III SKIRSNIS. PRAŠYMAI 

 
71. Pareišk�jas, suinteresuotas asmuo, protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� 

ženklo savininkas ar j� atstovai gali Apeliaciniam skyriui raštu pateikti prašymus, kurie turi b�ti 
motyvuoti. Apeliacijos ar protesto žodinio nagrin�jimo metu prašymai gali b�ti pateikti ir 
žodžiu. 
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72. Suinteresuotas asmuo, protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas 
ar j� atstovai gali Apeliaciniam skyriui pateikti prašym� paskirti termin� šalims taikiai susitarti. 
Prašymas pateikiamas raštu ir turi b�ti pasirašytas abiej� šali� ar j� atstov�. 

73. 72 punkte nurodytas prašymas tenkinamas Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimu, 
paskiriant 12 m�nesi� termin� šalims taikiai susitarti. Šis terminas, pateikus abiej� šali� ar j� 
atstov� pasirašyt� prašym� raštu, gali b�ti prat	siamas dar 12 m�nesi�. 

 
IV SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO NAGRIN�JIMO SUSTABDYMAS 

 
74. Apeliacinio skyriaus ved�jas, gav	s vienos iš šali� prašym�, pagr�st� dokumentais, arba 

savo iniciatyva, priima nutarim� sustabdyti apeliacijos ar protesto nagrin�jim�, jeigu: 
74.1. negalima nagrin�ti apeliacijos ar protesto, kol Apeliacinis skyrius neišnagrin�s su 

nagrin�jama apeliacija ar protestu tiesiogiai susijusios kitos apeliacijos ar protesto; 
74.2. negalima nagrin�ti apeliacijos ar protesto, kol teisme nebus išnagrin�ta byla, tiesiogiai 

susijusi su apeliacija ar protestu, arba aplinkyb�s, nustatytos byloje, tur�s reikšm�s nagrin�jant 
apeliacij� ar protest�; 

74.3. negalima nagrin�ti protesto, grindžiamo ankstesniu Bendrijos dizainu ar Bendrijos 
preki� ženklu, kurie nustatyta tvarka yra užgin�yti, kol nebus pasibaigusi gin�o proced�ra; 

74.4. negalima nagrin�ti protesto d�l tarptautin�s ženklo registracijos, jeigu ji yra 
priklausoma nuo pagrindin�s paraiškos, kuri nustatyta tvarka yra užgin�yta, kol bus priimtas 
galutinis sprendimas d�l šios paraiškos; 

74.5. negalima nagrin�ti protesto, kai šali� prašymu yra paskiriamas terminas šalims taikiai 
susitarti, iki šalys susitars arba pasibaigs terminas šalims taikiai susitarti. 

75. Apeliacinio skyriaus ved�jas gali priimti nutarim� d�l apeliacijos ar protesto 
sustabdymo šalims nedalyvaujant. Apie priimt� nutarim� šalys informuojamos raštu nurodant 
sustabdymo motyvus. 

76. Apeliacinio skyriaus ved�jas priima nutarim� atnaujinti apeliacijos ar protesto 
nagrin�jim� Apeliaciniame skyriuje, jei pašalinamos Taisykli� 74 punkte nurodytos aplinkyb�s. 

77. Sustabdžius protesto nagrin�jim� pagal Taisykli� 74.5 punkt� Apeliacinio skyriaus 
ved�jas priima nutarim� atnaujinti protesto nagrin�jim� bet kuriai iš šali� pateikus atitinkam� 
prašym� arba Apeliacinio skyriaus iniciatyva pasibaigus paskirtam terminui šalims taikiai 
susitarti. 

78. Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimas atnaujinti apeliacijos ar protesto nagrin�jim� 
Apeliaciniame skyriuje neskundžiamas. Apie priimt� nutarim� atnaujinti apeliacijos ar protesto 
nagrin�jim� Apeliacinis skyrius šalis informuoja raštu. 

 
V SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO NAGRIN�JIMO NUTRAUKIMO 

PAGRINDAI 
 
79. Apeliacinio skyriaus ved�jas priima nutarim� d�l apeliacijos ar protesto nagrin�jimo 

nutraukimo, jeigu: 
79.1. pareišk�jas, suinteresuotas asmuo ar jo atstovas, atsisak� apeliacijos ar protesto; 
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79.2. protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas pateikia prašym� 
panaikinti užgin�ytos topografijos registracij�, išregistruoti dizain� ar preki� ženkl�, n�ra 
suteikiama teisin� apsauga protestuojamai tarptautinei ženklo registracijai ar atsisakoma 
pripažinti protestuojamos tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje; 

79.3. suinteresuoto asmens topografijos, dizaino ar preki� ženklo registracija, kuria 
grindžiamas protestas, yra pripaž�stama negaliojan�ia ar panaikinama �siteis�jusiu teismo 
sprendimu; 

80. Pareišk�jas, suinteresuotas asmuo ar jo atstovas gali atsisakyti apeliacijos ar protesto 
raštu arba pareikšti apie atsisakym� žodžiu Apeliacinio skyriaus pos�džio metu žodinio proceso 
tvarka. Protestuojamos topografijos, dizaino, preki� ženklo savininkas prašym� panaikinti 
topografijos registracij�, išregistruoti dizain� ar preki� ženkl� privalo pateikti raštu. Preki� 
ženkl� ir dizaino skyrius privalo informuoti Apeliacin� skyri� apie Tarptautinio biuro 
pranešimus, susijusius su tarptautini� registracij�, d�l kuri� yra paduoti protestai, panaikinimu. 

81. Apeliacinio skyriaus ved�jas priima nutarim� nutraukti apeliacijos ar protesto 
nagrin�jim� Apeliaciniame skyriuje ir raštu apie tai informuoja šalis bei Išradim� ar Preki� 
ženkl� ir dizaino skyri�. 

82. Gav	s Apeliacinio skyriaus nutarim� nutraukti protesto d�l topografijos, dizaino ar 
preki� ženklo registracijos nagrin�jim� Taisykli� 79.1, 79.3 punktuose numatytais pagrindais, 
VPB išduoda topografijos, dizaino ar preki� ženklo registracijos liudijim�. 

Gav	s Apeliacinio skyriaus nutarim� nutraukti apeliacijos ar protesto d�l tarptautin�s 
dizaino ar ženklo registracijos nagrin�jim�, Preki� ženkl� ir dizaino skyrius informuoja 
Tarptautin� biur�. 

83. Apeliaciniam skyriui nutraukus apeliacijos ar protesto nagrin�jim�, mokestis už 
apeliacijos ar protesto padavim� negr�žinamas. 

84. Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimas nutraukti apeliacijos ar protesto nagrin�jim� 
Apeliaciniame skyriuje yra neskundžiamas. 

 
VI SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO NAGRIN�JIMAS 

 
85. Apeliacijos ir protestai nagrin�jami Apeliacinio skyriaus pos�dyje, rašytinio arba 

žodinio proceso tvarka. Apeliacijos ir protestai paprastai nagrin�jami rašytinio proceso tvarka. 
Apeliacijos ir protestai žodinio proceso tvarka nagrin�jami tik išimtiniais atvejais, kai gin�as yra 
sud�tingas arba gin�as turi reikšm�s naujos Apeliacinio skyriaus praktikos formavimui. Šalys 
turi teis	 pateikti motyvuotus prašymus d�l apeliacijos ar protesto nagrin�jimo žodine tvarka. 

86. Apeliacinio skyriaus ved�jas priima nutarim� d�l rašytinio ar žodinio apeliacijos ar 
protesto nagrin�jimo paskyrimo. 

87. Apeliacijas ar protestus nagrin�jant rašytinio proceso tvarka pareišk�jas, suinteresuotas 
asmuo, protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas ar j� atstovai � 
Apeliacinio skyriaus pos�d� nekvie�iami ir nagrin�jimas vyksta jiems nedalyvaujant. 

88. Apeliacijas ar protestus nagrin�jant žodinio proceso tvarka pareišk�jas, suinteresuotas 
asmuo, protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas ar j� atstovai kvie�iami 
� Apeliacinio skyriaus pos�d�, ta�iau j� neatvykimas nekliudo nagrin�ti apeliacij� ar protest�. 
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89. Jeigu pareišk�jas, suinteresuotas asmuo, protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� 
ženklo savininkas ar j� atstovai praneša apie neatvykim� � žodin� apeliacijos ar protesto 
nagrin�jim� ir neatvykimo priežastys Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimu pripaž�stamos 
svarbiomis, Apeliacinio skyriaus pos�dis yra atidedamas ir paskiriama kita pos�džio data. Šis 
Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimas yra neskundžiamas. 

90. Apeliacijos ar protesto nagrin�jime dalyvauja Apeliacinio skyriaus ved�jas, turintis 
aukšt�j� teisin� universitetin� išsilavinim�, ir du VPB ekspertai, nedalyvav	 atliekant patento 
paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai �registruoti, 
dizaino, preki� ženklo ekspertiz	. Atsižvelgiant � nagrin�jamos apeliacijos ar protesto pob�d�, 
sud�tingum� ar svarb�, specifines aplinkybes, Apeliacinio skyriaus ved�jas vietoj ekspert� turi 
teis	 kviesti dalyvauti apeliacijos ar protesto nagrin�jime aukšt�j� teisin� universitetin� 
išsilavinim� turint� VPB specialist� (-us). 

91. Kit� VPB strukt�rini� padalini� specialistai ir/arba ekspertai dalyvauti Apeliacinio 
skyriaus pos�dyje kvie�iami Apeliacinio skyriaus ved�jo tarnybiniu pranešimu, kuriame 
nurodoma Apeliacinio skyriaus pos�džio data, kvie�iami dalyvauti VPB specialistai ir/arba 
ekspertai. Tarnybinis pranešimas suderinamas su strukt�rini� padalini�, kuri� specialistai arba 
ekspertai kvie�iami dalyvauti, vadovais. 

92. Apeliacijos ar protesto nagrin�jime dalyvaujantys VPB specialistai ir/arba ekspertai turi 
teis	 susipažinti su apeliacijos ar protesto medžiaga, Apeliacinio skyriaus pos�džio, vykstan�io 
žodinio proceso tvarka, metu užduoti šalims (j� atstovams) klausimus, teikti Apeliacinio 
skyriaus ved�jui motyvuot� nuomon	 d�l nagrin�jamos apeliacijos ar protesto. 

 
VII SKIRSNIS. APELIACINIO SKYRIAUS POS�DŽIO TVARKA 

 
93. Nagrin�jant apeliacij� ar protest� rašytinio proceso tvarka pos�dyje Apeliacinio 

skyriaus ved�jas praneša apie nagrin�jam� apeliacij� ar protest� ir apie pateikt� nagrin�jimui 
medžiag� raštu (motyvuot� atsakym� � protest�, motyvuotus protesto argumentus, atsakym� � 
motyvuotus protesto argumentus, jei jie buvo pateikti) bei �rodymus, jei jie buvo pateikti. 
Pos�dyje dalyvaujantys VPB specialistai ir/arba ekspertai bei Apeliacinio skyriaus ved�jas, 
susipažin	 su apeliacijos ar protesto medžiaga, apsikei�ia nuomon�mis ir priimamas 
sprendimas. 

Rašytinio proceso pos�džio metu paaišk�jus, kad išsamiam apeliacijos ar protesto 
išnagrin�jimui yra b�tina išklausyti šali� paaiškinimus žodžiu arba yra kit� svarbi� aplinkybi�, 
kurios gali b�ti atskleistos žodinio proceso metu, Apeliacinio skyriaus ved�jas paskiria žodin� 
apeliacijos ar protesto nagrin�jim�, informuodamas pareišk�j�, suinteresuot� asmen�, 
protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savinink� ar j� atstovus rašytiniu 
pranešimu. 

94. Apeliacinio skyriaus žodinio proceso pos�džiai yra vieši. Pos�džio metu pasisakyti gali 
tik pareišk�jai, suinteresuoti asmenys, užprotestuotos topografijos, dizaino ar preki� ženklo 
registracijos savininkai ar j� atstovai, turintys �galinimus. 

95. Apeliacija nagrin�jama Apeliacinio skyriaus pos�dyje žodiniame procese tokia tvarka: 
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95.1. Apeliacinio skyriaus ved�jas paskelbia apeliacijos nagrin�jime dalyvaujan�i� VPB 
specialist� ir/arba ekspert� sud�t�, praneša kokia apeliacija yra nagrin�jama, nurodo pareišk�j� 
(jo atstov�), patikrina atstov� �galiojimus bei praneša apeliacijos esm	; 

95.2. išklausomi pareišk�jo ir (arba) jo atstovo paaiškinimai; 
95.3. Apeliacinio skyriaus ved�jas, apeliacijos nagrin�jame dalyvaujantys VPB specialistai 

ir/arba ekspertai turi teis	 pareišk�jui ir (arba) jo atstovui užduoti klausimus. 
96. Protestas Apeliacinio skyriaus pos�dyje žodiniame procese nagrin�jamas tokia tvarka: 
96.1. Apeliacinio skyriaus ved�jas paskelbia protesto nagrin�jime dalyvaujan�i� VPB 

specialist� ir/arba ekspert� sud�t� ir praneša koks protestas yra nagrin�jamas, nurodo šalis (j� 
atstovus), nustato atvykusi�j� asmens tapatyb	, patikrina atstov� �galiojimus bei praneša 
protesto esm	; 

96.2. išklausomi šali� paaiškinimai. Pirmieji paaiškinimus pateikia suinteresuotas asmuo ir 
(arba) jo atstovas; 

96.3. Apeliacinio skyriaus ved�jas, protesto nagrin�jame dalyvaujantys VPB specialistai 
ir/arba ekspertai turi teis	 šalims užduoti klausimus; 

96.4. dalyvaujantys asmenys turi teis	 užduoti vieni kitiems klausimus; 
96.5. dalyvaujantys asmenys turi teis	 pateikti atsikirtimus. Pirmieji toki� teis	 turi 

suinteresuotas asmuo ir (arba) jo atstovas. 
97. Apeliacinio skyriaus pos�dyje dalyvaujan�i� asmen� pasisakym� trukm� n�ra ribojama, 

ta�iau, jeigu pasisakymai nesusij	 su apeliacijos ar protesto esme, Apeliacinio skyriaus ved�jas 
turi teis	 nutraukti pasisakymus. 

98. Jeigu pos�dyje dalyvaujantys asmenys nesilaiko pos�džio tvarkos ir Apeliacinio 
skyriaus ved�jo nurodym�, jis turi teis	 šiuos asmenis pašalinti iš Apeliacinio skyriaus 
pos�džio. 

99. Išklausius Apeliacinio skyriaus pos�dyje dalyvaujan�i� asmen� pasisakymus ir 
išnagrin�jus pateiktus �rodymus, Apeliacinio skyriaus ved�jas skelbia Apeliacinio skyriaus 
pos�džio pabaig�. 

100. Apeliacinio skyriaus ved�jas žodiniame procese informuoja, kada bus skelbiama 
sprendimo rezoliucin� dalis. Tiek žodinio, tiek rašytinio proceso atveju rezoliucin� dalis turi 
b�ti paskelbta ne v�liau kaip kit� darbo dien� po sprendimo pri�mimo. 

101. Išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas � apeliacijos ar protesto sud�tingum� bei �rodym� 
apimt�, Apeliacinio skyriaus ved�jas nutarimu gali ne ilgesniam kaip keturiolikos dien� terminui 
atid�ti sprendimo pri�mim� ir paskelbim�. Šiame nutarime nurodoma sprendimo paskelbimo 
data. 

Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimas atid�ti sprendimo pri�mim� ir paskelbim� 
neskundžiamas. 

102. Apeliacinio skyriaus ved�jas nurodytu laiku paskelbia sprendimo rezoliucin	 dal�, kuri 
turi b�ti pasirašyta Apeliacinio skyriaus ved�jo. 

103. Protokoluojami tik žodinio proceso Apeliacinio skyriaus pos�džiai. 
 

IV SKYRIUS. APELIACINIO SKYRIAUS SPRENDIMAS 
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I SKIRSNIS. APELIACINIO SKYRIAUS SPRENDIMO PRI�MIMAS, PASKELBIMAS 
IR �SIGALIOJIMAS 

 
104. Apeliacinis skyrius išsprendžia apeliacij� ar protest� iš esm�s priimdamas sprendim�. 

Sprendim� priima Apeliacinio skyriaus ved�jas, �vertin	s pateiktus �rodymus, šali� 
paaiškinimus bei atsižvelgdamas � apeliacijos ar protesto nagrin�jime dalyvavusi� VPB 
specialist� ir/arba ekspert� pareikšt� nuomon	. 

105. Apeliacinio skyriaus sprendime d�l išnagrin�tos apeliacijos ar protesto turi b�ti 
nurodoma: 

105.1. sprendimo pri�mimo data; 
105.2. apeliacijos ar protesto registracijos numeris ir padavimo data; 
105.3. apeliacijos ar protesto turinys; 
105.4. pareišk�jas (jo atstovas) ar gin�o šalys ir j� paaiškinimai; 
105.5. sprendimo motyvai; 
105.6. rezoliucin� sprendimo dalis, kurioje turi b�ti Apeliacinio skyriaus išvada: 
105.6.1. apeliacij� d�l patento paraiškos – apeliacij� patenkinti vis� ar iš dalies arba 

apeliacij� atmesti; 
105.6.2. apeliacij� d�l papildomos apsaugos liudijimo – apeliacij� patenkinti ir priimti 

sprendim� išduoti papildomos apsaugos liudijim� ar nustatyti kit� papildomos apsaugos 
liudijimo galiojimo termin� arba apeliacij� atmesti; 

105.6.3. apeliacij� d�l topografijos – apeliacij� patenkinti vis� ar iš dalies arba apeliacij� 
atmesti; 

105.6.4. apeliacij� d�l dizaino – apeliacij� patenkinti ir priimti sprendim� �registruoti vis� 
arba dalies dizaino pavyzdži� dizain� arba pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 
Lietuvos Respublikoje vis� arba dalies dizaino pavyzdži� atžvilgiu, arba apeliacij� atmesti ir 
palikti galioti sprendim� neregistruoti dizaino ar atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino 
registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje; 

105.6.5. apeliacij� d�l preki� ženklo – apeliacij� patenkinti ir priimti sprendim� �registruoti 
ženkl� visoms arba daliai preki� ir (ar) paslaug� arba suteikti apsaug� tarptautinei ženklo 
registracijai visoms arba daliai preki� ir (ar) paslaug�, apeliacij� atmesti ir palikti galioti 
sprendim� neregistruoti ženklo arba nesuteikti apsaugos tarptautinei ženklo registracijai; 

105.6.6. protest� d�l topografijos – protest� pripažinti teis�tu ir topografijos registracij� 
panaikinti visiškai ar iš dalies arba protest� atmesti; 

105.6.7. protest� d�l dizaino – patenkinti protest� ir pripažinti negaliojan�ia vis� ar dalies 
dizaino pavyzdži� dizaino registracij� arba atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos 
galiojim� Lietuvos Respublikoje vis� ar dalies dizaino pavyzdži� atžvilgiu, arba atmesti 
protest� ir dizaino registracij� palikti galioti ar pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos 
galiojim� Lietuvos Respublikoje; 

105.6.8. protest� d�l preki� ženklo – patenkinti protest� ir ženklo registracij� pripažinti 
negaliojan�ia visoms ar daliai preki� ir (ar) paslaug� arba nesuteikti apsaugos tarptautinei 
ženklo registracijai visoms ar daliai preki� ir (ar) paslaug�, arba atmesti protest� ir ženklo 
registracij� palikti galioti, arba suteikti apsaug� tarptautinei ženklo registracijai. 
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106. Apeliacinio skyriaus sprendimas pasirašomas Apeliacinio skyriaus ved�jo ir 
tvirtinamas Apeliacinio skyriaus antspaudu. VPB specialistai ir/arba ekspertai, dalyvav	 
apeliacijos ar protesto nagrin�jime, vizuoja Apeliacinio skyriaus sprendim�, nurodydami sutinka 
ar ne su priimtu sprendimu. VPB specialistai ir/arba ekspertai, nesutinkantys su sprendimu, gali 
išd�styti raštu atskirt�j� nuomon	. 

107. Sprendimo nuorašai išsiun�iami šalims per 1 m�nes� nuo sprendimo pri�mimo dienos. 
Sprendimo nuorašas tvirtinamas Apeliacinio skyriaus antspaudu bei spaudu „Tikra“. 

108. Sprendimo nuorašas �teikiamas Išradim� ar Preki� ženkl� ir dizaino skyriui, kuris 
atlieka tolesnius veiksmus teis�s akt� nustatyta tvarka. 

109. Apeliacinio skyriaus sprendim� �žangin�, motyvuojamoji ir rezoliucin� dalys 
skelbiamos VPB oficialiame biuletenyje. 

110. Apeliacinio skyriaus sprendimas �sigalioja nuo jo pri�mimo dienos. 
 

II SKIRSNIS. SPRENDIM� IR NUTARIM� APSKUNDIMAS 
 
111. Apeliacinio skyriaus sprendimas gali b�ti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui: 
111.1. d�l preki� ženklo ar dizaino – per 6 m�nesius nuo sprendimo pri�mimo dienos; 
111.2. d�l patento paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti – per 3 

m�nesius nuo sprendimo pri�mimo dienos. 
112. Apeliacinio skyriaus ved�jo nutarimai, priimti pagal 25, 45, 74 punktus, gali b�ti 

skundžiami teis�s akt� nustatyta tvarka. 
___________________ 
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