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Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk - Apelācijas padome) šādā lietas izskatīšanas sastāvā:
priekšsēdētājs – J. Bērzs,
locekļi – D. Liberte un I. Plūme-Popova,
rakstveida procesā izskatīja iebildumu, kuru, pamatojoties uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm” (turpmāk – LPZ) 18. panta un 39. panta piektās daļas un Rūpnieciskā īpašuma
institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RIIPL) 60. panta noteikumiem, 2018. gada 3. decembrī
Latvijas uzņēmējsabiedrības DZINTARS, AS (turpmāk arī – iebilduma iesniedzējs) vārdā iesniegusi
patentpilnvarniece V. Sergejeva pret starptautiski reģistrētās preču zīmes ЯНТАРЬ (figurāla zīme;
turpmāk – fig.)

(preču zīmes īpašnieks – OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “KOSMETICHESKOE
OBYEDINENIE “SVOBODA” (Krievijas Federācija); reģ. Nr. WO 1 415 318; reģ. dat. – 07.05.2018;
bāzes pieteikuma dati Krievijas Federācijā – 24.02.1999, 172667; paziņojuma par starptautisko
reģistrāciju publ. dat. biļetenā „Gazette OMPI des marques internationales” – 02.08.2018; 3. kl. preces)
spēkā stāšanos Latvijā.
Iebilduma motivējumi:
– sakarā ar apstrīdētās preču zīmes ЯНТАРЬ (fig.) (reģ. Nr. WO 1 415 318) līdzību Latvijā agrākām
iebilduma iesniedzēja preču zīmēm Dzintars (reģ. Nr. M 62 637), Dzintars (fig.) (reģ. Nr. M 62 636)
un Дзинтарс (fig.) (reģ. Nr. M 62 735) un attiecīgo preču identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka
patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas (LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkts);
– apstrīdētajā preču zīmē sajaucami atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta iebilduma iesniedzēja
preču zīme, kas pirms apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma ir bijusi Latvijā plaši pazīstama
preču zīme attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm (LPZ 8. panta pirmās daļa).
Pamatojoties uz iesniegto iebildumu, kā arī Latvijas Republikas Patentu valdes (turpmāk –
Patentu valde) ex officio veiktās ekspertīzes konstatēto, ka preču zīme ЯНТАРЬ (fig.) nav reģistrējama
3. klases precēm (LPZ 6. panta pirmās daļas 2. un 3. punkts), 11.12.2018 tika pieņemts Patentu valdes
pagaidu atteikuma lēmums (Provisional Refusal of Protection), kas atbilstoši starptautiskās reģistrācijas
noteikumiem tika nosūtīts apstrīdētās preču zīmes īpašniekam, norādot atbildes (apelācijas) iesniegšanas
termiņu un kārtību. Saskaņā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskā biroja
03.01.2019 apliecinājuma dokumentu (Accusé de réception des refus et invalidations), atteikuma
lēmums Starptautiskajā birojā saņemts 11.12.2018, un 19.12.2018 tas nosūtīts apstrīdētās zīmes
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īpašniekam. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieks noteiktajā laikā nav iesniedzis atbildi (apelāciju) un nav
iecēlis savu pārstāvi Latvijā.
Aprakstošā daļa
1. Par Patentu valdes ex officio veiktās ekspertīzes rezultātā pieņemto zīmes reģistrācijas
atteikumu apelācija nav iesniegta, un 2019. gada 24. aprīlī Patentu valde ir pieņēmusi lēmumu par
starptautiskās preču zīmes ЯНТАРЬ (fig.) (reģ. Nr. WO 1 415 318) teritoriālā attiecinājuma uz Latviju
reģistrācijas galīgo atteikumu.
2. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskā biroja preču zīmju reģistrā
2019. gada 23. maijā ir izdarīts ieraksts par apstrīdētās preču zīmes ЯНТАРЬ (fig.)
(reģ. Nr. WO 1 415 318) reģistrācijas pilnīgu atteikumu Latvijā (CONFIRMATION OF TOTAL
PROVISIONAL REFUSAL).
3. Iebilduma iesniedzējs nav atteicies no iebilduma iesniegumā pret preču zīmes ЯНТАРЬ (fig.)
(reģ. Nr. WO 1 415 318) reģistrāciju ietvertā prasījuma.
Motīvu daļa
1. RIIPL 108. panta septītais punkts nosaka, ka Apelācijas padome izbeidz lietvedību lietā, ja
strīds, kas bija par pamatu iebilduma iesnieguma iesniegšanai, izbeidzies, apstrīdētās reģistrācijas
īpašniekam pēc savas iniciatīvas dzēšot apstrīdēto reģistrāciju (atsakoties no reģistrācijas) vai neuzturot
to spēkā, vai citu iemeslu dēļ.
2. Apstrīdētās preču zīmes ЯНТАРЬ (fig.) (reģ. Nr. WO 1 415 318) reģistrācijas atteikums ir
publicēts 23.05.2019 Starptautiskā biroja preču zīmju reģistrā.
3. Ņemot vērā, ka apstrīdētā zīmes reģistrācija Latvijā ir atteikta, nav spēkā arī iebilduma lietas
strīda objekts. Līdz ar to ir pamats izbeigt lietvedību šajā iebilduma lietā.
Rezolutīvā daļa
Ņemot vērā iepriekšminētos faktus un secinājumus, Apelācijas padome, vadoties no Rūpnieciskā
īpašuma institūciju un procedūru likuma 108. panta septītā punkta un 109. panta noteikumiem, nolemj:
izbeigt lietvedību uzņēmējsabiedrības DZINTARS, AS (Latvija) iebilduma lietā pret preču zīmes
ЯНТАРЬ (fig.) (reģ. Nr. WO 1 415 318) reģistrāciju Latvijā.
Saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 97. panta ceturto daļu lietas
izskatīšanas sastāva pieņemtais lēmums, ar kuru strīdu neizšķir pēc būtības, nav apstrīdams un stājas
spēkā tā paziņošanas dienā.
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