
Судова практика Суду 
Європейського Союзу
у сфері інтелектуальної
власності

Удосконалення правової охорони та захисту
прав інтелектуальної власності в Україні

Фінансування цього проекту здійснює ЄС

Су
до

ва
 п

ра
кт

ик
а 

Су
ду

 Є
вр

оп
ей

сь
ко

го
 С

ою
зу

 у 
сф

ер
і ін

те
ле

кт
уа

ль
но

ї в
ла

сн
ос

ті



Судова практика Суду 
Європейського Союзу 

у сфері інтелектуальної 
власності

Київ
2016



Це видання було створено за підтримки Європейського Союзу 
у рамках проекту Твінінг «Удосконалення правової охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності». Погляди, висловлені у цій публікації, 
належать експертам проекту і не є відображенням офіційної позиції 
Європейського Союзу. 

Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері 
інтелектуальної власності, Київ, 2016. – 220 с. 

Цей збірник включає двадцять дев’ять рішень Суду Європейського Союзу, 
що стали вирішальними для визначення доктрини у сфері інтелектуальної 
власності.

© European Union, 2016



3

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!

Питання інтелектуальної власності є  невід’ємною частиною двосторонніх 
відносин Європейського Союзу та  України. Цій темі присвячена окрема глава 
(найбільша, до речі) Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, положення якої 
покликані гарантувати правову охорону та захист цього виду прав у відповідно-
сті до чинних міжнародних угод. У той же час, Європейський Союз профінансував 
проведення проекту Твінінг «Удосконалення правової охорони та  захист прав 
інтелектуальної власності в Україні» з метою надання допомоги Україні у про-
веденні реформи в сфері інтелектуальної власності, необхідної для наближення 
країни до  Європейського Союзу. Цей проект було втілено під керівництвом 
Відомства патентів та торговельних марок Іспанії, Міжнародної та іберо-амери-
канської фундації з адміністрування та державної політики (FIIAPP) і Відомства 
патентів та торговельних марок Данії.

З-поміж іншого, увага даного проекту була сконцентрована на  допомозі 
представникам судової влади України в  їх  діяльності з  гарантування захисту 
прав інтелектуальної власності. З цією метою для українських суддів було про-
ведено ряд навчальних заходів, ціллю яких було ознайомлення учасників із 
судовою практикою Суду Європейського Союзу, спираючись при цьому на нор-
мативно-правову базу ЄС, яка найближчим часом буде адаптована Україною 
у відповідності до згаданої вище Угоди про асоціацію.

Проектом було проведено вісім семінарів, спрямованих на підвищення ква-
ліфікації суддів різної спеціалізації. Підготовку українських суддів здійснювали 
їх  іспанські колеги із судів, що  спеціалізуються на  питаннях інтелектуальної 
власності. В рамках згаданих семінарів, які дали поштовх даній публікації, було 
проаналізовано як положення нормативно-правової бази, так і його практичне 
застосування суддями. Втім, під час обговорень та дискусій постійно виникало 
питання доступу до  судової практики Суду Європейського Союзу в  частині 
захисту прав інтелектуальної власності. Враховуючи значимість даних судо-
вих рішень, проектом Твінінг було прийняте рішення відібрати, узагальнити 
та перекласти найважливіші з них українською мовою для того, щоб ті судді, які 
взяли участь у семінарах, змогли доповнити отримані знання текстами судових 
рішень; щоб ті представники судової влади, які не мали можливості взяти участь 
у навчальних заходах, отримали доступ до цієї інформації, що може бути корис-
ною під час розгляду справ, пов’язаних із правом інтелектуальної власності.

Даний збірник включає двадцять дев’ять судових рішень, що  належать 
до двох категорій: по-перше, відповіді Суду справедливості на  преюдиціальні 
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запити, отримані від національних органів судової влади держав-членів ЄС щодо 
тлумачення положень відповідних Директив та Регламентів; по-друге, рішення 
Суду загальної юрисдикції та Суду справедливості щодо апеляцій, поданих сто-
ронами проти рішень Апеляційної палати Відомства ЄС з інтелектуальної влас-
ності (яке раніше називалося Відомством із гармонізації внутрішнього ринку). 
Під час відбору значна увага була приділена тим аспектам прав інтелектуальної 
власності, що  представляють особливий інтерес для  українського експертного 
середовища: торговельні марки із репутацією, особливе право розробника баз 
даних, певні аспекти в частині експертизи промислових зразків тощо. У той же 
час, меншу увагу було приділено питанню патентів на винахід, оскільки норма-
тивно-правова база для цього об’єкту прав інтелектуальної власності не гармо-
нізована на рівні Європейського Союзу, а отже відсутні і відповідні тлумачення 
з боку Суду.

Враховуючи часові та  ресурсові обмеження, нами було прийнято рішення 
провести узагальнення деяких з  відібраних судових рішень. Тим не  менш, ви 
можете знайти повні тексти не  тільки всіх наведених нижче документів, але 
й  інших рішень, що  є  частиною судової практики Суду ЄС, за  посиланням: 
http://curia.europa.eu . Нагадаємо, що  даний веб-сайт доступний 24-ма офі-
ційними мовами Європейського Союзу, серед яких: англійська, французька, 
німецька, іспанська, польська та інші.

Сподіваємось, що ця публікація стане у пригоді суддям, що у найближчому 
майбутньому ввійдуть у  реформовану судову систему України, де передбача-
ється створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Команда проекту Твінінг

http://curia.europa.eu
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Частина 1. Торговельні марки

Розділ 1.1. Позначення, з  яких може складатися торговельна 
марка

1.1.1. Нюхове позначення. Справа Sieckmann, С-273 / 00

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 12 грудня 2002 р.

«Торговельні марки – Гармонізація законодавства – Директива 89 / 104 / ЄЕС – 
Стаття 2 – Позначення, що можуть становити торговельну марку – Позначення, 

що можуть бути об’єктом графічного виконання – Нюхові позначення»

У справі C-273 / 00,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливо-
сті, у  відповідності до  передбаченого статтею 234 Договору про  заснування 
Європейської Спільноти Bundespatentgericht [Патентним судом] (Німеччина), із 
метою отримання у рамках справи, що розглядається даним судом, між

Ralf Sieckmann

та

Deutsches Patent- und Markenamt [Німецьке відомство патентів та торго-
вельних марок],

тлумачення положень статті 2 Директиви 89 / 104 / ЄЕС Європейської Ради від 21 
грудня 1988  р., так званої Першої директиви щодо гармонізації законодавств 
Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1).

[…]

10 Пан Sieckmann подав до Німецького відомства патентів та торговельних 
марок заяву про реєстрацію торговельної марки на ряд послуг класів 35, 
41 та 42 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг 
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для реєстрації торговельних марок, від 15 червня 1957 р., переглянутої 
та зміненої, що включають рекламу, керування справами, ділове адміні-
стрування та канцелярські роботи (клас 35), освіту, виховання, влашту-
вання спортивних та культурних заходів (клас 41), а також харчування, 
тимчасове розміщення, медичну допомогу, послуги із краси та гігієни, 
ветеринарні послуги, сільськогосподарські послуги, юридичні послуги, 
наукові та  промислові дослідження, комп’ютерне програмування 
та послуги, що не включені до інших класів (клас 42).

11 У пункті «виконання торговельної марки» заяви на реєстрацію, перед-
баченого частиною першою статті 8 Закону Німеччини про торговельні 
марки та у відповідності до положень статті 2 Директиви, яка визначає, 
що позначення має бути придатним до графічного виконання для того, 
щоб становити торговельну марку, пан Sieckmann посилається на пись-
мовий опис, що є додатком до заяви про реєстрацію. Цей опис було наве-
дено наступним чином:

«До Німецького відомства патентів та торговельних марок заявляється 
реєстрація нюхової торговельної марки на  хімічну субстанцію чистий 
етил коричної кислоти (метиловий ефір коричної кислоти), чия струк-
турна формула наведена нижче. Зразки даної нюхової торговельної 
марки також можна отримати, звернувшись до  місцевих лабораторій, 
зазначених на  жовтих сторінках Deutsche Telekom AG  чи, наприклад, 
в компанії E. Merck у м. Дармштадт.

C6H5-CH = CHCOOCH3».

12 У випадку, якщо наведений у попередньому пункті опис не буде достат-
нім для  виконання вимог частин 2 та  3 статті 32 Закону Німеччини 
про торговельні марки, позивач доповнив цей опис наступним чином:

«Заявник погоджується на  відкритий доступ до  нюхової торговельної 
марки заявленої під назвою «корична кислота», відповідно до положень 
частини першої статті 62 Закону Німеччини про  торговельні марки 
та частини другої статті 48 Регламенту про торговельні марки.»

13 Разом із заявою про  реєстрацію пан Sieckmann подав зразок запаху 
у реципієнті та додав, що аромат цього запаху зазвичай описується як 
«бальзамічно-фруктовий із легким відтінком кориці».
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14 Німецьке відомство патентів та  торговельних марок відмовило у  реє-
страції, посилаючись на неможливість реєстрації заявленої торговельної 
марки на підставі положень частини першої статті 3 Закону Німеччини 
про  торговельні марки і  на  нездатність заявленої торговельної марки 
бути графічно виконаною, відповідно до  передбаченого положеннями 
частини першої статті 8 даного Закону. Німецьке відомство патентів 
та  торговельних марок дійшло висновку, що  відсутня необхідність 
аналізувати,  чи дане позначення може становити торговельну марку 
і  щодо його придатності до  графічного виконання, оскільки заявленій 
торговельній марці у  будь-якому разі має бути відмовлено у  реєстра-
ції на  підставі браку розрізняльної здатності, відповідно до  положень 
частини другої статті 8 Закону Німеччини про торговельні марки.

15 Федеральний патентний суд у  м. Мюнхен, який розглядає позов пана 
Sieckmann проти даної відмови у  реєстрації, вважає, що  теоретично 
запахи можуть використовуватися у  торгівлі як незалежний елемент 
ідентифікації суб’єкта господарювання, відповідно до положень частини 
першої статті 3 Закону Німеччини про торговельні марки.

16 Орган судової влади, що  подає преюдиціальний запит, підтвердив, 
що заявлена торговельна марка здатна розрізняти дані послуги і що її 
не можна вважати такою, що описує ознаки даних послуг.

17 У  той же час, даний орган судової влади має певні сумніви стосовно 
того,  чи нюхова торговельна марка, зокрема торговельна марка, яка 
є  об’єктом справи, що  розглядається судом, може виконувати вимогу 
стосовно графічного виконання.

[…]

42 Враховуючи вищезазначене, Суд має проаналізувати,  чи стаття 2 
Директиви має тлумачитися таким чином, що позначення, яке не сприй-
мається візуально, може становити торговельну марку.

43 Стаття 2 Директиви має на  меті визначення тих видів позначень, 
які можуть становити торговельну марку. Відповідно до  даної статті 
Директиви, торговельні марки можуть складатися «зокрема, із слів, 
включаючи імена людей, малюнків і  схем, літер, цифр, форми товару 
або його пакування». Дійсно, у цій статті згадуються лише ті позначення, 
що  можуть сприйматися візуально, тобто двовимірні  чи тривимірні 
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позначення, які таким чином можуть бути виконані у вигляді літер, зна-
ків чи зображень.

44 У  той же час, відповідно до  використаного у  статті 2 формулювання 
та  п. 7 преамбули до  даної Директиви, де згадується «невичерпний 
список» позначень, що  можуть становити торговельні марки, даний 
список не є вичерпним. Відповідно, хоча зазначене положення і не зга-
дує позначення, що  як такі не  можуть бути сприйняті візуально, як 
у випадку із запахами, воно також експліцитно не виключає існування 
таких позначень.

45 Враховуючи зазначені обставини, стаття 2 Директиви має тлумачи-
тися таким чином, що може становити торговельну марку позначення, 
що як таке не сприймається візуально, якщо воно може бути виконано 
графічно.

46 Завдяки графічному виконанню позначення представляється у візуаль-
ний спосіб, зокрема через використання фігур, ліній або символів, щоб 
мати змогу точно визначити таке позначення.

47 Це тлумачення є  необхідним для  належного функціонування реєстра-
ційної системи торговельних марок.

48 По-перше, однією із підстав вимагати графічне виконання є прагнення 
визначити торговельну марку як таку, щоб мати змогу точно визначити 
обсяг охорони, що  надається зареєстрованою торговельною маркою 
власнику прав.

49 По-друге, метою внесення торговельної марки до  публічного реєстру 
є  надання до  неї доступу компетентним органам та  загалу, зокрема, 
суб’єктам господарювання.

50 З іншого боку, компетентні органи мають чітко та точно розуміти при-
роду позначень, що  становлять торговельну марку, щоб мати змогу 
виконувати свої обов’язки стосовно експертизи заяв на  реєстрацію, 
їх  публікації та  підтримки реєстру торговельних марок у  належний 
та точний спосіб.

51 До того ж, суб’єкти господарювання потребують чіткої та точної інфор-
мації щодо зареєстрованих торговельних марок та заяв про реєстрацію, 
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поданих їх  реальними  чи потенційними конкурентами, а  також мати 
доступ до необхідної інформації про права третіх осіб.

52 Для того щоб користувачі реєстру торговельних марок мали змогу, спи-
раючись на  інформацію, що там  міститься, визначити природу певної 
торговельної марки, її графічне виконання у реєстрі має бути самодо-
статнім, легкодоступним та зрозумілим.

53 До того ж, для того щоб виконувати свою функцію зареєстрованої тор-
говельної марки позначення має сприйматися у тривалий та об’єктив-
ний спосіб, із метою гарантування функції ідентифікації походження, 
притаманної цій торговельній марці. Враховуючи період тривалості 
реєстрації торговельної марки і той факт, що, відповідно до передбаче-
ного Директивою, права на торговельну марку можуть поновлюватися 
протягом досить довгого проміжку часу, відтворення має бути тривалим.

54 Зрештою, метою такого виконання є  виключити будь-який елемент 
суб’єктивності під час визначення та  сприйняття позначення. Таким 
чином, обраний спосіб графічного виконання має бути однозначним 
та об’єктивним.

55 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на  першу частину запиту, 
що стаття 2 Директиви має тлумачитися таким чином, позначення, яке 
не  сприймається візуально, може становити торговельну марку, якщо 
таке позначення може бути об’єктом графічного відтворення, зокрема 
шляхом використання фігур, ліній або символів, таким чином щоб таке 
відтворення було чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зро-
зумілим, тривалим та об’єктивним.

[…]

69 Що  ж до  хімічної формули, як влучно зазначає уряд Великобританії, 
мало хто здатен визначити за формулою цього типу відповідний запах. 
Така формула не є достатньо зрозумілою. До того ж, відповідно до зазна-
ченого урядом Великобританії та Європейською Комісією, хімічна фор-
мула відображає не запах субстанції, а субстанцію як таку, а, отже, така 
формула не є достатньо чіткою та точною. Відповідно, хімічна формула 
не вважається виконанням у значенні положень статті 2 Директиви.

70 У  свою чергу, опис запаху, навіть коли такий опис є  графічним, 
не є достатньо чітким, точним та об’єктивним.
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71 Стосовно зразку запаху Суд зазначає, що такий зразок не є графічним 
виконанням відповідно до визначеного статтею 2 Директиви. До того ж, 
зразок запаху не є ні достатньо стабільним, ні тривалим.

72 У випадку нюхових позначень, якщо ні хімічна формула, ні словесний 
опис, ні подання зразку запаху окремо не виконують вимоги до графіч-
ного виконання, поєднання таких елементів також не  може виконати 
поставлені вимоги, зокрема стосовно чіткості та точності.

73 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на  другу частину запиту, 
що  у  випадку нюхових позначень вимого щодо графічного виконання 
не  виконується шляхом наведення хімічної формули, письмового сло-
весного опису, подання зразку відповідного запаху чи через поєднання 
зазначених елементів.

1.1.2. Звукове позначення. Справа Shield Mark, C-283 / 01

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 27 листопада 2003 р.

«Торговельні марки – Гармонізація законодавства – Директива 89 / 104 / ЄЕС – 
Стаття 2 – Позначення, які можуть становити торговельну марку – Позначення, 

які можуть бути об’єктом графічного виконання – Звукові позначення – 
Музичний стан – Письмовий опис – Ономатопея»

У справі C-283 / 01,

об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду справедливості, у від-
повідності до передбаченого статтею 234 Договору про заснування Європейської 
Спільноти Hoge Raad der Nederlanden [Верховним судом Нідерландів], із метою 
отримання у рамках справи, що розглядається даним судом, між

Shield Mark BV

та

Joost Kist h. o. d. n. Memex,

тлумачення положень статті 2 Директиви 89 / 104 / ЄЕС Європейської Ради від 21 
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грудня 1988  р., так званої Першої директиви щодо гармонізації законодавств 
Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1).

[…]

14 Shield Mark є власником прав на 14 торговельних марок, зареєстрованих 
у Відомстві торговельних марок країн Бенілюксу; перша реєстрація була 
отримана 5 червня 1992 р., останні – 2 лютого 1999 р., для ряду товарів 
та  послуг із класів 9 [зареєстровані комп’ютерні програми (software), 
тощо], 16 (журнали, періодичні видання, тощо), 35 (реклама, керування 
справами, тощо), 41 (навчання, викладання, організація семінарів 
у сфері реклами, маркетингу, інтелектуальної власності та комунікації 
у  комерційній сфері, тощо) та  42 (юридичні послуги) Ніццької угоди 
про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговель-
них марок, від 15 червня 1957 р., переглянутої та зміненої.

15 Чотири із цих торговельних марок полягають у  музичному стані, де 
розміщено дев’ять перших нот музичного твору «Für Elise» [До  Елізи] 
Л.  Бетховена. Дві із них супроводжуються позначенням: «Торговельна 
марка; торговельна марка полягає у  музичному відтворенні мелодії, 
яка є  результатом графічного виконання нот на  музичному стані». 
До того ж, для однієї із двох торговельних марок уточнюється: «грається 
на піаніно».

16 Ще  чотири торговельні марки полягають «дев’яти перших нотах “Für 
Elise”». Щодо двох з них зазначається: «Звукова торговельна марка; тор-
говельна марка, яка полягає в описаній мелодії». До того ж, для однієї із 
цих торговельних марок уточнено: «грається на піаніно».

17 Ще три торговельні марки полягають у записаній словами послідовності 
нот «мі, ре дієз, мі, ре дієз, мі, сі, ре, до, ля». До двох з цих торговельних 
марок зазначається: «Звукова торговельна марка; торговельна марка 
полягає у відтворенні мелодії, яка є результатом послідовності описаних 
нот». У  ще  одній з  цих двох торговельних марок зазначено: «грається 
на піаніно».

18 Ще дві торговельні марки, зареєстровані Shield Mark, полягають у слові 
«Kukelekuuuuu» (ономатопея, яка голландською означає спів півня). 
Одна із цих двох торговельних марок супроводжується зазначенням: 
«Звукова торговельна марка; торговельна марка є  ономатопеєю, яка 
імітує спів півня».
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19 Остання торговельна марка полягає у  «співі півня» і  супроводжується 
зазначенням: «Звукова торговельна марка; торговельна марка, яка поля-
гає в описаному звуці».

20 У  жовтні 1992  р., Shield Mark розпочали рекламну кампанію на  радіо, 
де кожне рекламне повідомлення починалося із мелодії (джинглу), яка 
складалася із дев’яти перших нот «Für Elise». До того  ж, починаючи із 
лютого 1993  р., було запущено публікацію інформаційного вісника 
стосовно послуг, що  пропонуються даною компанією на  ринку. Ці віс-
ники розміщалися на  поличках у  книжкових магазинах та  у  кіосках 
преси; кожен раз, коли хтось знімав вісник із полички, звучала мелодія. 
До  того  ж, Shield Mark випускає комп’ютерну програму для  юристів 
та маркетологів; під час кожної активації дискети із даною програмою 
звучить спів півня.

21 Пан Kist надає послуги консультування у  сфері комунікації, зокрема 
у  сфері рекламного права та  права торговельних марок, організовує 
семінари щодо інтелектуальної власності та маркетингу, видає журнал 
із зазначених тематик.

22 У  рамках рекламної кампанії, яка розпочалася 1 січня 1995  р., пан 
Kist використав мелодію, що  складається із дев’яти перших «Für Elise» 
та  продавав комп’ютерну програму, під час активації якої звучав спів 
півня.

23 Shield Mark подали позов на  підставі порушення прав на  торговельну 
марку та недобросовісної конкуренції проти пана Kist.

24 Суд м. Гаага у своєму рішенні від 27 травня 1999 р. задовольнив позовні 
вимоги Shield Mark у частині, що спиралися на порушення законодав-
ства про цивільну відповідальність, але відхилив вимоги, що спиралися 
на  Закон про  торговельні марки, дійшовши висновку, що  практикою 
країн, що входять до Бенілюксу, є відмовляти у реєстрації звуків як тор-
говельних марок.

25 Shield Mark подали касаційний позов до  Hoge Raad der Nederlanden 
[Верховний суд Нідерландів], де було прийнято рішення призупинити 
розгляд справи та надіслати Суду справедливості наступний преюдиці-
альний запит:
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«1) a) Чи положення статті 2 Директиви мають тлумачитися таким 
чином, що вони виключають реєстрацію звуків та шумів як торговель-
них марок?

  b) У випадку негативної відповіді на частину а) першого запи-
тання,  чи означає система, створена Директивою, що  звуки та  шуми 
підлягають реєстрації як торговельні марки?

2) a) У випадку негативної відповіді на частину а) першого запи-
тання, які вимоги передбачає Директива для  того, що  звукова торго-
вельна марка стала придатною для графічного відтворення, відповідно 
до положень статті 2 Директиви, та як саме має відбуватися реєстрація 
торговельних марок цього виду?

  b)  Зокрема,  чи виконуються вимоги Директиви, згадані 
у частині а) другого запитання, якщо звук чи шум зареєстровані в один 
із наступних способів:

– нотний стан;

– письмовий опис у формі ономатопеї;

– письмовий опис іншого виду;

– графічне відтворення, зокрема, у вигляді сонограми;

– музичний файл із звуком, що додається до заяви про реєстрацію;

– цифровий запис, що можна прослухати через мережу Інтернет;

– поєднання таких варіантів;

– будь-який інший варіант і, якщо так, який?»

[…]

55 По-перше, стосовно вимог, яких має дотримуватися торговельна 
марка у частині графічного відтворення, Суд справедливості, у рішенні 
по  справі Sieckmann щодо нюхових позначень, визначив, що  стаття 
2 Директиви має тлумачитися таким чином, що  торговельною мар-
кою може вважатися позначення, яке як таке не  може сприйматися 
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візуально, за умови дотримання вимоги графічного виконання, зокрема, 
через використання фігур, ліній або  символів, таким чином, щоб таке 
виконання було чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозу-
мілим, тривалим та об’єктивним.

56 Ці вимоги також застосовуються до звукових позначень, які, як і нюхові 
позначення, не можуть як такі сприйматися візуально.

57 По-друге, щодо належних форм графічного виконання: орган судової 
влади, що  направив преюдиціальний запит, є  компетентним органом 
для  визначення, у  кожному конкретному випадку,  чи певне позна-
чення може становити торговельну марку та, відповідно, чи може воно 
бути зареєстровано; у той же час, Суд справедливості є компетентним 
органом для  надання керівних вказівок стосовно того,  чи відтворення 
шляхом використання нотного стану або із використанням письмового 
мовлення становлять графічне виконання звукового позначення у сенсі 
положень статті 2 Директиви.

58 Варто зазначити, що позначення не може бути зареєстровано як звукова 
торговельна марка, якщо заявник у заяві про реєстрацію не визначив, 
що дане позначення має розумітися як звукове. У такому випадку, ком-
петентний орган та  загал, зокрема суб’єкти господарювання, можуть 
вірно вирішити, що  йдеться про  графічну  чи словесну торговельну 
марку, що так і зображена у заяві про реєстрацію.

59 По-перше, щодо відображення звукового позначення шляхом письмо-
вого опису, a priori, Суд не  виключає, що такий спосіб графічного від-
творення виконує вимоги, зазначені у  п. 55 даного рішення. У той же 
час, у конкретному випадку позначень, що є об’єктом справи, що роз-
глядається, графічному виконанню у  вигляді «дев’ять перших нот “Für 
Elise”»  чи «спів півня» бракує, принаймні, чіткості та  точності, отже, 
таке відтворення не  дозволяє визначити масштаб заявленої охорони. 
Відповідно, таке відображення не може становити графічне виконання 
у сенсі положень статті 2 Директиви.

60 Стосовно ономатопей Суд зазначає, що існує відмінність між способом 
вимови самої ономатопеї та  реальними звуками  чи шумом, послідов-
ністю таких звуків  чи шумів, які фонетично намагається зімітувати 
ономатопею. Відповідно, у випадку звукових позначень, які відтворені 
графічно шляхом використання ономатопей, ні  компетентні органи, 
ні  загал, зокрема суб’єкти господарювання, не  зможуть визначити,  чи 
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об’єктом захисту є ономатопея так, як вона вимовляється, чи реальний 
звук або  шум. До  того  ж, сприйняття ономатопей може відрізнятися 
в  залежності від конкретної особи  чи від країни. Зокрема, це трапля-
ється із нідерландською ономатопеєю «Kukelekuuuuu», яка призначена 
для  відтворення співа півня, але дуже відрізняється від ономатопей 
інших країн, що входять до Бенілюксу. Відповідно, просто ономатопея, 
без жодних інших уточнень, не може вважатися графічним виконанням 
звуку чи шуму, який вона намагається фонетично відобразити.

61 Що ж до використання музичних нот, яке є звичним способом відобра-
ження звуків, якщо йдеться про  просту послідовність нот без  жодних 
інших уточнень, як у випадку із «мі, ре дієз, мі, ре дієз, мі, сі, ре, до, ля», 
таке відображення також не є графічним виконанням у сенсі положень 
статті 2 Директиви. Насправді, такий опис не  є  ні  чітким, ні  точним, 
ні  самодостатнім, він не  дозволяє, зокрема, визначити тональність 
та тривалість звуків, які становлять заявлену мелодію, в той час як ці 
параметри є ключовими для розуміння мелодії, а отже і для визначення 
самої торговельної марки.

62 У той же час, нотний стан, розділений на такти, та, зокрема, із музичним 
ключем (ключ «соль», ключ «фа», ключ «до»), музичними нотами та пау-
зами, чия форма (для нот: ціла, половинна, четвертна, восьма, шістнад-
цята і т. д; для  пауз: ціла, половинна, четвертна, восьма, шістнадцята, 
і т. д.) вказує на відносне значення та, за необхідності, із використанням 
знаків альтерації (дієз, бемоль, бекар) та із врахуванням того, що сукуп-
ність таких знаків визначає тональність та тривалість звуків, може стано-
вити виконання, яке належним чином відображає послідовність звуків, 
що  становлять заявлену мелодію. Такий спосіб графічного виконання 
звуків виконує вимоги, визначені судовою практикою Суду справед-
ливості, згідно із якою графічне відтворення має бути чітким, точним, 
самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, тривалим та об’єктивним.

63 Хоча таке відтворення і не є зрозумілим з першого погляду, в той же час, 
його можна зрозуміти з  певною легкістю, таким чином даючи компе-
тентним органам та суспільству у цілому, зокрема суб’єктам господарю-
вання, можливість точно зрозуміти, яке саме позначення заявляється 
для реєстрації у вигляді торговельної марки.

64 У відповідь на другу частину запиту зазначаємо, що:
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– Стаття 2 Директиви має тлумачитися таким чином, що  може стано-
вити торговельну марку позначення, яке як таке не може сприйматися 
візуально, за умови дотримання вимоги графічного виконання, зокрема, 
через використання фігур, ліній або  символів, таким чином, щоб таке 
виконання було чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозу-
мілим, тривалим та об’єктивним.

– Стосовно звукових позначень, зазначені вимоги не  дотримуються, 
коли таке позначення графічно виконане шляхом письмового опису, 
де зазначається, що позначення складається із нот відомого музичного 
твору або  де зазначається, що  позначення є  співом певної тварини, 
шляхом використання простої ономатопеї без  жодних інших деталей, 
або  шляхом зазначення декількох музичних нот без  жодних деталей. 
У той же час, зазначених вимог буде дотримано, коли позначення відтво-
рено у вигляді музичного стану, розділеного на такти та із зазначенням, 
зокрема, музичного ключа, певних музичних нот та  пауз, чия форма 
визначає їх  відносну тривалість, та, за  необхідності, із використанням 
знаків альтерації.

1.1.3. Кольорове позначення. Справа Libertel, C-104 / 01

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 6 травня 2003 р.

«Торговельні марки – Гармонізація законодавства – Директива 89 / 104 / ЄЕС – 
Позначення, що можуть становити торговельну марку – Розрізняльна здатність 

– Колір як такий – Помаранчевий колір».

У справі C-104 / 01,

об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду справедливості, у від-
повідності до передбаченого статтею 234 Договору про заснування Європейської 
Спільноти Hoge Raad der Nederlanden [Верховним судом Нідерландів], із метою 
отримання у рамках справи, що розглядається даним судом, між

Libertel Groep BV

та
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Benelux-Merkenbureau [Відомство торговельних марок країн Бенелюксу],

тлумачення положень статті 2 Директиви 89 / 104 / ЄЕС Європейської Ради від 21 
грудня 1998  р., так званої Першої директиви щодо гармонізації законодавств 
Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1).

[…]

14 27 серпня 1996  р. Libertel подало до  Відомства заяву про  реєстрацію 
помаранчевого кольору як торговельної марки для  позначення ряду 
товарів та  послуг у  галузі телекомунікації, а  саме, на  товари класу 9, 
пристрої для  телекомунікації, та  послуги класів 35-38, тобто телеко-
мунікаційній послуги, матеріальне, фінансове та  технічне управління 
пристроїв для телекомунікації.

15 У реєстраційному формулярі, у пункті, де має зображатися торговельна 
марка, розміщено прямокутну поверхню помаранчевого кольору; 
у пункті, де описується торговельна марка, зазначено «помаранчевий», 
без зазначення жодного коду такого кольору.

[…]

61 Орган судової влади, що надіслав преюдиціальний запит, у його першій 
та другій частинах запитує, чи колір як такий здатний мати розрізняльну 
здатність, відповідно до передбаченого положеннями п. b), частини пер-
шої, статті 3 Директиви та статтею 3 Директиви, і, за ствердної відповіді, 
у яких випадках.

62 Згідно із судовою практикою ЄС, основна функція торговельної марки 
полягає в гарантуванні кінцевому споживачеві чи користувачеві іденти-
фікацію походження товарів чи послуг, позначених такою торговельною 
маркою, надаючи споживачеві чи користувачеві можливість безпомил-
ково розрізнити цей товар чи послугу від товарів чи послуг, вироблених 
іншим суб’єктом господарювання (див., зокрема, рішення у справі Canon, 
п. 28, та  рішення від 4 жовтня 2001  р. у  справі Merz & Krell, C-517 / 99, 
п. 22). Торговельна марка має розрізняти товари  чи послуги, про  які 
йдеться, визначаючи їх  виробниче походження. Відповідно, важливо 
враховувати звичне використання торговельних марок як індикатора 
походження товару чи послуги у відповідних колах та сприйняття торго-
вельної марки цільовою аудиторією.
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63 Цільовою аудиторію, відповідно до зазначеного у п. 46 даного рішення, 
є  нормально поінформований та  достатньо уважний і  обачний серед-
ньостатистичний споживач.

64 Суд має враховувати той факт, що середньостатистичний споживач рідко 
має змогу прямо порівняти різні торговельні марки, він має спиратися 
на неідеальний спогад про таку торговельну марку, який зберігає у своїй 
пам’яті (див. рішення у справі Lloyd Schuhfabrik Meyer, п. 26, та у справі 
від 20 березня 2003 р., LTJ Diffusion, C-291 / 00, п. 52).

65 Сприйняття загалом не  завжди є  однаковим у  випадку позначення, 
що  є  кольором як таким, та  у  випадку словесної  чи графічної торго-
вельної марки, яка полягає в незалежному позначенні для товарів, які 
позначає. У той час, коли цільова аудиторія звикла миттєво сприймати 
словесні чи графічні торговельні марки як позначення, що ідентифіку-
ють походження товару, ця ситуація не завжди повторюється у випадках, 
коли позначення плутається із зовнішнім виглядом товару, щодо якого 
заявляється реєстрація позначення як торговельної марки. Споживачі 
не  звикли визначати походження товару на  підставі його кольору  чи 
пакування, без жодного графічного чи текстуального елементу, оскільки, 
зазвичай, колір як такий не  використовується як засіб ідентифікації 
у поточній комерційній практиці. Колір як такий зазвичай не має прита-
манної йому здатності вирізняти товари певного виробника.

66 У  випадку із кольором як таким існування розрізняльної здатності, 
набутої шляхом використання може допускатися лише за  виняткових 
умов та, зокрема, коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обме-
женою, а відповідний ринок дуже конкретним.

67 Тим не менш, навіть коли колір як такий не має ab initio [лат. з самого 
початку] розрізняльної здатності, відповідно до  тлумачення даного 
поняття п. b) частиною першою статті 3 Директиви, він може набути роз-
різняльної здатності стосовно відповідних товарів та послуг на підставі 
використання, передбаченого частиною третьою даної статті. Така роз-
різняльна здатність може набуватися, зокрема, через процес простого 
ознайомлення зацікавленої публіки. У  такому випадку, компетентний 
орган має глобально оцінити елементи, які можуть довести, що торго-
вельна марка стала такою, що здатна ідентифікувати відповідний товар 
і  визначити для  нього певне господарське походження, вирізняти цей 
товар від товарів інших суб’єктів господарювання (див. рішення у справі 
Windsurfing Chiemsee, п. 49).
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68 Таким чином, у відповідь на першу частину запиту зазначаємо, що колір 
як такий, без зазначення його меж, може мати розрізняльну здатність 
для певних товарів та послуг, відповідно до тлумачення даного поняття 
пунктом b частини першої та частиною 3 статті 3 Директиви, за головної 
умови, що такий колір може стати об’єктом графічного відтворення, яке 
є  чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, трива-
лим та об’єктивним. Ця остання вимога не виконується шляхом просто 
відображення певного кольору на папері, але її можна виконати, позна-
чивши такий колір міжнародно-визнаним ідентифікаційним кодом.

1.1.4. Торговельна марка та рекламний слоган. Справа Nestlé, C-353 / 03

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 7 липня 2005 р.

«Торговельні марки – Директива 89 / 104 / ЄЕС – Брак розрізняльної здатності 
– Розрізняльна здатність набута шляхом використання – Використання як 

частини зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із нею».

У справі C-353 / 03,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 234 
Договору про  заснування Європейської Спільноти Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом Англії та  Уельсу, цивільна палата], 
ухвалою від 25 липня 2003 р., що була отримана Судом справедливості 18 серпня 
2003 р., у справі між

Société des produits Nestlé SA

та

Mars UK Ltd

[…]

6 Слоган «HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT» («зроби паузу… з’їж Кіт-
кат»), а  також назва «KIT KAT» є  зареєстрованими торговельними 
марками у Великобританії для класу 30, визначеного Ніццькою угодою 
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про  Міжнародну класифікацію товарів і  послуг для  реєстрації торго-
вельних марок, від 15 червня 1957 р., переглянутою та зміненою, а саме 
для шоколадних, кондитерських виробів, карамельних цукерок та галет-
ного печива.

7 28 березня 1995  р. Nestlé, власник прав на  обидві торговельні марки, 
подав заяву на реєстрацію у Великобританії торговельної марки HAVE A 
BREAK для класу 30.

8 Mars оскаржив цю заяву, посилаючись, зокрема, на  положення п. b), 
частини першої, статті 3 Директиви.

[…]

12 Даний орган судової влади, на  підставі матеріалів справи, вважає, 
що синтагмі «HAVE A BREAK» бракує притаманної розрізняльної здат-
ності; відповідно, на  підставі положень п. b), частини першої, статті 3 
Директиви, така синтагма не  може бути зареєстрована як торговельна 
марка.

13 Відповідно, орган судової влади розуміє, що реєстрація такої торговель-
ної марки можлива лише на підставі положень частини третьої статті 3 
Директиви, якщо буде доведено, що дана синтагма набула розрізняльної 
здатності шляхом її використання.

14 Орган судової влади зазначає, що заява щодо реєстрації була відхилена, 
бо синтагма «HAVE A BREAK» використовувалася переважно як частина 
зареєстрованої торговельної марки «HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT», 
а не як незалежна торговельна марка.

15 Орган судової влади додає, що, згідно із Nestlé, такий підхід може мати 
серйозні наслідки для  тих суб’єктів господарювання, які мають намір 
зареєструвати торговельні марки, що полягають у формі товару, оскільки 
цей вид торговельних марок рідко використовується окремо.

16 Орган судової влади, що подав преюдиціальний запит, зазначає, що син-
тагма, що складається із слогану та торговельної марки, може, шляхом 
свого повторення протягом певного проміжку часу, створити окреме 
та  незалежне враження та, відповідно, набути розрізняльну здатність 
шляхом використання.



23

17 За цих умов, Апеляційний суд (Англія та Уельс) (Цивільна палата) при-
йняв рішення призупинити розгляд справи та направити Суду справед-
ливості наступний преюдиціальний запит:

«Розрізняльна здатність торговельної марки, як поняття, визначене 
частиною третьою статті 3 [Директиви] та  частиною третьою статті 7 
[Регламенту] може набуватися шляхом використання цієї торговельної 
марки як частини іншої торговельної марки або  у  поєднанні з  іншою 
торговельною маркою?»

[…]

20 Nestlé та уряд Ірландії стверджують, що, на підставі положень частини 
третьої статті 3 Директиви, розрізняльна здатність торговельної марки 
може набуватися у результатів використання даної торговельної марки 
як частини іншої торговельної марки або  у  поєднанні з  іншою торго-
вельною маркою

21 Mars, уряд Великобританії та Європейська Комісія вважають, що торго-
вельна марка не може набути розрізняльної здатності лише у наслідок 
використання її як частини комбінованої торговельної марки. У той же 
час, Mars та Європейська Комісія визнають, що торговельна марка може 
набути розрізняльної здатності у результаті її використання у поєднанні 
із іншою торговельною маркою. Уряд Великобританії стверджує, що роз-
різняльна здатність може набуватися також шляхом використання тор-
говельної марки як фізичного елементу.

22 З цього приводу, Суд нагадує, що на підставі положень статті 2 Директиви 
торговельна марка має розрізняльну здатність, коли вона є здатною роз-
різнити товари та послуги одного суб’єкта господарювання від товарів 
та послуг іншого.

23 На підстав положень п. b) частини першої статті 3 Директиви, торговель-
ній марці буде відмовлено у  реєстрації або, у  випадку зареєстрованої 
торговельної марки, її реєстрація буде скасована, якщо такій торговель-
ній марці бракує розрізняльної здатності.

24 У той же час, частина 3 статті 3 Директиви передбачає, що вищезазначені 
положення не застосовуються, якщо до дати подання заяви про реєстра-
цію торговельної марки таке позначення набуло розрізняльної здатності 
у зв’язку із його використанням у якості торговельної марки.
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25 Як притаманна, так і набута розрізняльна здатність торговельної марки 
має оцінюватися, з  одного боку, по  відношенню до товарів  чи послуг, 
стосовно яких заявляється реєстрація торговельної марки; з  іншого 
боку, враховуючи сприйняття, стосовно цих товарів чи цих послуг, яке 
матиме нормально поінформований та  достатньо уважний і  обачний 
середньостатистичний споживач (див. рішення від 18 червня 2002  р. 
у справі Philips, C-299 / 99, п. 59 та 63).

26 У випадку набуття розрізняльної здатності через використання, іденти-
фікація товару  чи послуги зацікавленими колами шляхом визначення 
його / її виробничого походження має відбуватися завдяки викорис-
танню торговельної марки як такої (див. рішення у справі Philips, п. 64).

27 Виконання цієї останньої умови, яка і  є  об’єктом суперечки у  справі, 
що розглядається, не означає, що заявлена торговельна марка має вико-
ристовуватися окремо.

28 Насправді, частина третя статті 3 Директиви не  передбачає жодних 
обмежень у цій сфері, лише посилається на «використання» торговель-
ної марки.

29 Відповідно, маємо розуміти, що  вислів «використання торговельної 
марки як такої» означає виключно використання торговельної марки 
для  цілей ідентифікації товару чи послуги зацікавленими колами зав-
дяки визначенню виробничого походження такого товару чи послуги.

30 У той же час, така ідентифікація, а, отже, і набуття розрізняльної здат-
ності, може бути результатом або  використання торговельної марки, 
що є частиною іншої зареєстрованої торговельної марки, або ж у резуль-
таті використання певної торговельної марки у поєднанні із вже зареє-
строваною торговельною маркою. В обох випадках достатньо того, щоб, 
у результаті цього використання, зацікавлені кола насправді сприймали 
товар  чи послугу, позначений (-у) виключно заявленою торговельною 
маркою, як такий (-у), що походить від певного суб’єкта господарювання.

31 Суд нагадує, що  елементи, які можуть довести, що  певна торговельна 
марка набула здатність ідентифікувати відповідний товар  чи послугу, 
мають оцінюватися у цілому і що, для проведення такого оцінювання, 
можуть враховуватися, зокрема, квота на  ринку, яку займає ця тор-
говельна марка; інтенсивність, географічне поширення та  тривалість 
її використання; важливість інвестицій, зроблених даним суб’єктом 
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господарювання для  промотування цієї торговельної марки; відсоток 
зацікавлених кіл, які завдяки цій торговельній марці ідентифікують 
даний товар чи послугу, як такі, що мають певне виробниче походження; 
а  також заяви торговельно-промислових палат  чи інших професій-
них асоціацій (див. рішення від 4 травня 1999  р. у  справі Windsurfing 
Chiemsee, об’єднані справи C-108 / 97 та C-109 / 97, п. 49 та 51).

32 Відповідаючи на даний преюдиціальний запит Директиви, Суд зазначає, 
що  розрізняльна здатність торговельної марки, визначена частиною 
третьою статті 3 Директиви, може набуватися шляхом використання 
такої торговельної марки як частини іншої зареєстрованої торговельної 
марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою.

1.1.5. Торговельна марка та доменне ім’я. Справа Unister, T-244 / 12

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 14 травня 2013 р.

«Торговельна марка Співтовариства – Заява про реєстрацію словесної торго-
вельної марки Співтовариства fluege. de – Абсолютні підстави для відмови – 
Описовість – Брак розрізняльної здатності – Розрізняльна здатність набута 
через використання – Стаття 7, частина 1, пункти b) та c), та частини 2 і 3, 

Регламенту (ЄС) № 207 / 2009».

У справі T-244 / 12,

Unister GmbH,

позивач,

проти

Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки, про-
мислові зразки) (ВГВР),

відповідач,

об’єктом якої є апеляція, подана проти рішення Першої апеляційної палати ВГВР, 
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винесеного 14 березня 2014 р. (справа R 2149 / 2011-1) щодо заяви про реєстрацію 
словесного позначення fluege. de як торговельної марки Співтовариства,

[…]

1 27 січня 2011 р. позивач, Unister GmbH, подав заяву про реєстрацію тор-
говельної марки Співтовариства до Відомства із гармонізації внутріш-
нього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ВГВР) на підставі 
положень Регламенту (ЄС) № 207 / 2009 Європейської Ради від 26 лютого 
2009 р. щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ L 78, ст. 1).

2 Заявлена торговельна марка полягала у  словесному позначенні fluege. 
de.

3 Заявлені товари та  послуги належать до  класів 25, 28, 35, 39, 41 та  43 
Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реє-
страції торговельних марок, від 15 червня 1957  р., переглянутої 
та зміненої.

4 Із зазначених товарів та послуг, лише послуги класів 35, 39 та 43 із від-
повідними описами (тут і далі: «оскаржені послуги») є об’єктом даного 
позову:

– Клас 35: «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; кан-
целярські роботи».

– Клас 39: «Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування 
подорожей».

– Клас 43: «Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимча-
сове житло».

5 Рішенням від 22 серпня 2011 р. експерт відхилив заяву про реєстрацію 
торговельної марки на підставі положень п. b) та c) частини 1 та частини 
2 статті 7 Регламенту № 207 / 2009 для  оскаржених послуг, дійшовши 
висновку, що заявлена торговельна марка є описовою та їй бракує роз-
різняльної здатності.

6  17 жовтня 2011  р. позивач подав апеляцію проти рішення експерта, 
на підставі положень статей 58-64 Регламенту № 207 / 2009.
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7 Перша апеляційна палата ВГВР відхилила дану апеляцію своїм рішен-
ням від 14 березня 2012 р. (тут і далі «оскаржене рішення»), дійшовши 
висновку, що заявлена торговельна марка є описовою та їй бракує роз-
різняльної здатності.

[…]

11 Позивач не  погоджується із оцінкою Апеляційної палати, відповідно 
до  якої заявлена торговельна марка є  описовою. Термін «fluege», 
на думку позивача, є словесним сполученням, не притаманним німець-
кій мові, оскільки у цій мові передбачено лише термін «Flüge», де вико-
ристовується літера «ü»; відповідно, враховуючи незвичну орфографію 
терміну «fluege», середньостатичний споживач, на  думку позивача, 
зможе побачити у заявленій торговельній марці зазначення комерцій-
ного походження.

12 Позивач вважає, що середньостатичний споживач звик до того, що під 
виглядом доменного імені другого рівня, що складається із загальнов-
живаного терміну, функціонує веб-портал, який використовується лише 
одним постачальником послуг. У даному випадку термін «fluege» навіть 
не є описовим, враховуючи його незвичну орфографію. Згідно із твер-
дженнями позивача, ВГВР не врахувало той факт, що із 2004 р. існує мож-
ливість реєструвати доменні імена із спеціальними літерами, такими як 
літера «ü».

13 Навіть якщо відповідний загал сприйматиме торговельну марку як 
доменне імя, що  відсилає до  посилання на  німецькомовну сторінку 
у мережі Інтернет, де пропонуються авіа перельоти, оскаржені послуги 
не  мають жодного або  достатнього зв’язку із пропонуванням авіа 
перельотів. На  думку позивача, у  даному випадку не  існує обов’язок 
доступності, передбачений положеннями п. с) частини першої статті 7 
Регламенту № 207 / 2009.

[…]

18 Відповідно, для  застосування до  позначення підстави, передбаченої 
даним положенням, між цим позначенням та відповідним товарами чи 
послугами має існувати достатньо прямий та  конкретний зв'язок, 
що  дозволить зацікавленому загалу негайно, без  роздумів, сприйняти 
у  даному позначенні опис відповідних товарів  чи послуг або  однієї із 
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їх  характеристик (див. рішення у  справі TRUEWHITE, п. 14 та  вказані 
там посилання на інші судові рішення).

[…]

20 Відповідний загал було належним чином визначено у п. 12 та 13 оскар-
женого рішення, де зазначається, що оскаржені послуги призначені як 
для середньостатистичних споживачів, так і для професіоналів, а оціню-
вання описовості заявленої торговельної марки, враховуючи її складові, 
має здійснюватися із точки зору німецькомовного загалу. Відповідно, 
оцінювання описовості заявленої торговельної марки має здійснюватися 
із точки зору середньостатистичного споживача, що є німецькомовним 
та проживає на території Європейського Союзу. Дане твердження також 
не оскаржується позивачем.

21 Як зазначає Апеляційна палата, заявлена торговельна марка є поєднан-
ням елементів «fluege» та  «.de», у  якому перший елемент є  варіацією, 
написаною маленькими літерами та із групою літер «ue» замість літери 
«ü», німецького терміну «Flüge» (польоти), а другий елемент є доменом 
першого рівня Німеччини.

22 Апеляційна палата стверджує, що під час здійснення аналізу елементу 
«fluege» має враховуватися той факт, що відповідний загал звик до пев-
них особливостей написання інтернет-адрес. Серед таких особливостей, 
за  твердженням Апеляційної палати, написання адреси маленькими 
літерами, заміна особливих знаків на кшталт літер «ä», «ü», «ö», та «ß» 
групами літер «ae», «ue», «oe» та  «ss» і  що, з  технічних причин, такі 
особливі знаки не  можливо або  не  було можливо використовувати. 
Відповідно, Апеляційна палата дійшла висновку, що відповідний загал, 
який ознайомлений із цими особливостями, не  сприймає їх  як відхи-
лення від розповсюдженого написання слова.

23 Позивачу не  вдається спростувати даний закид. Зокрема, твердження 
позивача, що Апеляційна палата не враховувала той факт, що із 2004 р. 
існує можливість використовувати літери із діакритичними знаками 
(наприклад, літеру «ü») у  веб-адресах не  суперечить тому факту, що, 
як стверджує Апеляційна палата, літери із діакритичними знаками 
часто замінюються групою літер і, відповідно до висновків Апеляційної 
палати, термін «fluege» може спонтанно бути сприйнятим відповідним 
загалом як орфографічний варіант, звичний у мережі Інтернет, німець-
кого терміну «Flüge».
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24 Той факт, що у заявленій торговельній марці за терміном «fluege» розмі-
щено доменне ім’я першого рівня «.de», не означає, усупереч тверджен-
ням позивача, що відповідний загал звертатиме більше уваги до такого 
терміну.

25 Навпаки, той факт, що заявлене позначення, у зв’язку із наявністю еле-
менту «.de», негайно сприймається загалом як доменне ім’я, що відсилає 
до адреси у мережі Інтернет, означає скоріше, що відповідний загал при-
ділить менше уваги тому, що термін «fluege» починається із маленької 
літери та містить групу літер «ue».

26 Суд має зазначити, що практика додавання до терміну, що є описовим 
та  позбавлений розрізняльної здатності, елементу, що  є  доменним 
ім’ям першого рівня (наприклад, доменного імені першого рівня «.de») 
не призводить до того, що створене позначення (що, таким чином, буде 
спонтанно сприйнято відповідним загалом як доменне ім’я  та, від-
повідно, як адреса у  мережі Інтернет) матиме розрізняльну здатність. 
Насправді, розрізняльна частина такого доменного імені не є доменним 
ім’ям першого рівня, що складається із крапки та групи літер, які відпо-
відають певній країні; розрізняльною частиною буде поєднання домен-
ного імені другого рівня та доменне ім’я першого рівня.

27 Суд відхиляє твердження позивача, згідно із яким, якщо торговельна 
марка складається із доменного імені, вона має охоронятися навіть коли 
містить описовий термін, оскільки будь-який користувач мереж Інтернет 
знає, що навіть у випадку із доменним іменем із описовим терміном, він 
отримує доступ до веб-порталу, де пропонуються послуги лише одного 
виробника товарів чи постачальника послуг.

28 Суд зазначає, що доменне ім’я як таке вказує на адресу у мережі Інтернет, 
а не на комерційне походження товарів чи послуг певного виробника чи 
постачальника. Під час процесу реєстрації доменних імен та у практиці 
їх  використання не  перевіряється,  чи певне доменне ім’я  може бути 
зареєстровано як торговельна марка Співтовариства та  чи суперечить 
воно абсолютним підставам для  відмови у  реєстрації, передбаченим 
Регламентом № 207 / 2009.

29 Суд нагадує про необхідність розрізняти права, що пов’язані із реєстра-
цією доменного імені з одного боку, та права, що пов’язані із реєстра-
цію позначення як торговельної марки Співтовариства з  іншого боку. 
Відповідно, той факт, що  сторона є  власником прав на  доменне ім’я, 
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наприклад, на  доменне ім’я  «fluege. de», не  означає, що  лише на  під-
ставі цього факту, його можна зареєструвати як торговельну марку 
Співтовариства. Для  отримання реєстрації як торговельної марки 
Співтовариства доменне ім’я  має дотримуватися усіх вимов, встанов-
лених з цього приводу Регламентом № 207 / 2009 [рішення Суду першої 
інстанції від 12 грудня 2007  р. у  справі DeTeMedien / ВГВР (suchen. de 
[шукати. de]), T-117 / 06, п. 44].

[…]

31 Із вищезазначеного випливає, що Апеляційна палата не вчинила поми-
лок, коли дійшла висновку, що заявлена торговельна марка спонтанно 
сприймається відповідним загалом як доменне ім’я, що  прив’язане 
до адреси веб-сторінки у сфері авіа послуг та польотів.

Розділ 1.2. Абсолютні підстави для відмови у реєстрації

1.2.1. Торговельна марка, що складається із форми товару, необхідної 
для досягнення технічного результату: заявлений об’єкт має реєстру-
ватися як патент. Справа Philips, С-299 / 99

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 18 червня 2002 р.

«Гармонізація законодавства – Торговельні марки – Директива 89 / 104 / ЄЕС – 
Стаття 3, частини 1 та 3, Стаття 5, частина 1, Стаття 6, частина 1, пункт b) – 

Позначення, які можуть становити торговельну марку – Позначення, 
що складаються виключно із форми товару»

У справі C-299 / 99,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливо-
сті на  підставі положень статті 234 Договору про  заснування Європейської 
Спільноти Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом 
Англії та Уельсу, цивільна палата], із метою отримання у рамках справи, що роз-
глядається даним органом судової влади, між
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та

Remington Consumer Products Ltd,

тлумачення положень частин 1 та 3 статті 3 та п. b) частини 1 статті 6 Директиви 
89 / 104 / ЄЕС Європейської Ради від 21 грудня 1988 р., так званої Першої дирек-
тиви щодо гармонізації законодавств Держав-членів у сфері торговельних марок 
(ОВ 1989, L 40, ст. 1).

[…]

11 У  1966, Philips створила новий електричний пристрій для  гоління із 
трьома головками, що  обертаються. У  1985  р., компанія подала заяву 
про  реєстрацію торговельної марки, яка полягає у  графічному від-
творенні форми та  конфігурації верхньої частини даного пристрою 
для  гоління, що  складається із трьох круглих головок з  обертовими 
лезами, розміщених на  рівній відстані одна від одної у  формі трикут-
ника. Зазначена торговельна марка була зареєстрована на підставі свого 
використання, відповідно до  передбаченого національним Законом 
про торговельні марки від 1938 р.

12 У 1995, Remington, компанія конкурент, почала виробництво та продаж 
у  Великобританії пристрою для  гоління моделі DT 55, що  складається 
із трьох круглих головок, розміщених на  рівні відстані одна від одної 
у формі трикутника; конфігурація даного пристрою схожа на пристрій 
Philips.

13 Philips подали позов проти Remington на  підставі порушення прав 
на торговельну марку. Remington подали зустрічний позов, вимагаючи 
скасування зареєстрованої торговельної марки компанії Philips.

[…]

16 Оскільки сторони направили прохання про  преюдиціальні запити, 
Апеляційний суд (Англія та Уельс) прийняв рішення призупинити роз-
гляд справи і направити до Суду справедливості наступні преюдиціальні 
запити:

[…]
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4) a) Чи можна уникнути застосування положень щодо «позна-
чень, що  складаються виключно із форми, обумовленої необхідністю 
отримання технічного результату», передбачених другим підпунктом 
пункту е) частини 1 статті 3, за умови доведення, що існують інші форми, 
що дозволяють досягти того ж технічного результату? або

  б) Певну форму не  можна зареєструвати на  підставі зазначе-
ного положення, якщо доведено, що її основні характеристики обумов-
лені технічним результатом? або

  в) Чи існують інші критерії, що  мають застосовуватися 
для визначення випадків застосування виключення? Якщо так, які?

[…]

78 Причина запровадження підстави для відмови у реєстрації, передбаче-
ної у п. е) частині 1 статті 3 Директиви полягає у прагнення уникнути 
надання прав на торговельну марку, що  передбачає отримання моно-
полії, для технічних рішень або характеристики використання певного 
товару, які користувач може шукати у  товарах конкурентів. Таким 
чином, п. е) частини 1 статті 3 має на меті уникнути ситуації, у якій охо-
рона, що надається торговельною маркою, виходить за межі позначень, 
які дозволяють розрізнити товар чи послугу від тих, що пропонуються 
конкурентами, та  перетворюється на  перешкоду для  конкурентів, 
не надаючи їм вільно використовувати відповідні технічні рішення чи 
характеристики використання у  рамках їх  конкурентної боротьби із 
власником прав на торговельну марку.

79 Що ж до позначень, що складаються виключно із форми товару, необ-
хідної для отримання технічного результату, перерахованих у другому 
підпункті пункту е) частини 1 статті 3 Директиви, Суд має зазначити, 
що  мета даного положення – відмовити у  реєстрації тим формам, чиї 
основні характеристики обумовлені технічною функцією, оскільки 
виключне право, притаманне торговельній марці, завадило б конкурен-
там пропонувати товар, який би включав таку функцію або, як мінімум, 
вільно обирати технічне рішення, яке вони хочуть обрати для  досяг-
нення даної функції у своєму товарі.

80 Оскільки метою пункту е) частини 1 статті 3 Директиви є дотримання 
загального інтересу, який полягає у тому, що форма, чиї основні характе-
ристики відповідають технічній функції і були обрані для її досягнення, 
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має вільно використовуватися усіма, дане положення забороняє закрі-
пляти такі позначення лише за одним суб’єктом господарської діяльно-
сті на підставі реєстрації цього позначення як торговельної марки (див. 
рішення у справі Windsurfing Chiemsee, п. 25).

81 Стосовно запитання  чи докази існування інших форм, що дають мож-
ливість досягти того  ж технічного результату, дозволяють уникнути 
застосування підстави для відмови у реєстрації чи для скасування реє-
страції, передбаченої у другому підпункті п. e) частини першої статті 3, 
Суд зазначає що  ніщо у  формулюванні даного положення не дозволяє 
досягти такого висновку.

82 Відповідна підстава для  відмови, що  міститься у  другому підпункті 
пункту е) частини 1 статті 3 Директиви відображає законну мету не доз-
волити фізичним та юридичним особам використовувати реєстр торго-
вельних марок для  отримання необмеженого у  часі виключного права 
на технічні рішення.

83 Оскільки основні функціональні ознаки форми товару обумовлені 
виключно технічним результатом, вищезгаданий другий підпункт п. e) 
частини першої статті 3 виключає реєстрацію позначення, яке склада-
ється із такої форми, навіть якщо відповідний технічний результат може 
бути досягнуто іншими формами.

84 Враховуючи вищезазначене, Суд справедливості відповідає на  прею-
диціальний запит, що  другий підпункт п. e) частини першої статті 3 
Директиви має тлумачитися таким чином, що позначення, яке склада-
ється виключно із форми товару, не може бути зареєстровано на підставі 
даного положення, якщо буде доведено, що його основні функціональні 
ознаки обумовлені виключно необхідністю отримання технічного 
результату. Таким чином, докази існування інших форм, що дають мож-
ливість досягти того  ж технічного результату не дозволяють уникнути 
застосування підстави для відмови у реєстрації чи для скасування реє-
страції, передбаченої даним положенням.
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1.2.2. Торговельна марка, що складається із форми, яка надає товару 
естетичної цінності: заявлений об’єкт має реєструватися як промис-
ловий зразок. Справа Bang & Olufsen, T-508 / 08

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

від 6 жовтня 2011 р.

«Торговельна марка Співтовариства – Заява про реєстрацію тривимірної тор-
говельної марки Співтовариства – Зображення гучномовця – Виконання ВГВР 
постанови про скасування рішення Апеляційної палати – Стаття 63, частина 6, 
Регламенту (ЄС) № 40 / 94 [на даний момент: стаття 65, частина 6, Регламенту 
(ЄС) № 207 / 2009] – Абсолютна підстава для відмови – Позначення, що скла-
дається виключно із форми, що надає естетичної цінності товару – Стаття 7, 

частина 1, пункт e), підпункт iii), Регламенту № 40 / 94 [на даний момент: стаття 
7, частина 1, пункт e), підпункт iii), Регламенту № 207 / 2009]»

У справі T-508 / 08,

Bang & Olufsen A / S, 

позивач,

проти

Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та про-
мислові зразки) (ВГВР), 

відповідач,

1  17 вересня 2003 р. позивач, Bang & Olufsen A / S, подав заяву про реєстра-
цію торговельної марки Співтовариства до  Відомства із гармонізації 
внутрішнього ринку (торговельні марки та  промислові зразки) (ВГВР), 
на підставі положень Регламенту (ЄС) № 40 / 94 Ради від 20 грудня 1993 р. 
щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ 1994, L 11, ст. 1), у зміненій 
редакції [замінений Регламентом (ЄС) № 207 / 2009 Ради від 26 лютого 
2009 р. щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ L 78, ст. 1)].

2 Заявлена торговельна марка – це тривимірне позначення, наведене 
нижче:
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3 Товари, для яких було заявлено реєстрацію торговельних марок, входять 
до  класів 9 та  20 Ніццької угоди про  Міжнародну класифікацію товарів 
і послуг для реєстрації торговельних марок, від 15 червня 1957 р., перегля-
нутої та зміненої, і відповідають для кожного із класів наступному опису:

– Клас 9: «електричні та електронні пристрої для прийому аналогового, 
цифрового або оптичного сигналу, обробки, відтворення, регулювання 
або розподілу звукових сигналів; акустичні системи»;

– Клас 20: «Сучасні меблі».

[…]

65 Як зазначає Генеральний адвокат Руіз-Харабо Коломер у  п. 30 та  31 
висновків до справи Philips, стосовно положень п. е) частини 1 статті 3 
Директиви 89 / 104, які є значною мірою тотожні положенням п. е) частини 
1 статті 7 Регламенту № 40 / 94, прагнення заборонити реєстрацію форм, 
що  обумовлені технічним результатом, або  таким, що  надають есте-
тичної цінності товару, пов’язане із прагненням уникнути отримання 
виключного та постійного права, що його надає торговельна марка, яке 
може використовуватися для шкоди іншим об’єктам промислової влас-
ності, для їх законодавець передбачив існування «строку давності».

66 Як і у випадку із абсолютною підставою для відмови у реєстрації фор-
мам, обумовленим необхідністю отримання технічного результату, під-
става для відмови у реєстрації для позначень, що складаються виключно 
із форм, що  надає істотної цінності товару, пов’язана із прагненням 
уникнути отримання монополії на такі форми.
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[…]

72 Суд справедливості дійшов висновку, що сприйняття позначення серед-
ньостатистичним споживачем не є вирішальним елементом для засто-
сування абсолютної підстави для відмови, передбаченої підпунктом іі) 
пункту е) частини 1 статті 7 Регламенту № 40 / 94, а лише може слугувати 
як корисний елемент для  оцінювання, що  здійснює компетентний 
орган під час виявлення основних характеристик позначення (рішення 
у справі Lego Juris / ВГВР, п. 76).

73 Аналізуючи матеріали справи з  точки зору застосування підпункту iii) 
пункту е) частини 1 статті 7 Регламенту № 40 / 94, зазначаємо, що дизайн 
даного продукту є  дуже важливим елементом з  точки зору споживача, 
хоча цей споживач і буде враховувати інші характеристики даного товару.

74 Дійсно, заявлена форма має дуже особливий дизайн, а сам позивач у п. 
92 позову визнає, що цей дизайн є ключовим елементом його маркетин-
гової стратегії і що він робить товар більш привабливим, тобто, підвищує 
його цінність.

75 До того ж, із елементів, зазначених у п. 33 оскарженого рішення, тобто, 
із наведених веб-сторінок дистриб’юторів та  магазинів продажу това-
рів, бувших у вжитку, очевидно, що головною характеристикою товару 
є естетична цінність його форми, що цей товар сприймається як скуль-
птура витягнутої форми для відтворення музики, таким чином перетво-
рюючи форму товару на ключовий елемент реклами та продажів.

76 Відповідно, є очевидним, що Апеляційна палата безпомилково дійшла 
висновку, що, незалежно від решти характеристик даного товару, заяв-
лена форма надає естетичної цінності даному товару.

77 З іншого боку, додаємо, що той факт, що  певна форма надає естетичної 
цінності товару не виключає ситуації, у якій решта характеристик товару, 
зокрема його технічні якості, також можуть надавати значної цінності від-
повідному товару.

78 Відповідно, Апеляційна палата прийняла правильне рішення стосовно 
того, що  дане позначення підпадає під сферу застосування положень 
підпункту iii), пункту e), частини першої статті 7 Регламенту № 40 / 94.
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Розділ 1.3. Відносні підстави для відмови у реєстрації

1.3.1. Ризик змішування, що включає ризик асоціювання. Справа Puma, 
С-251 / 95

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 11 листопада 1997 р.

«Директива 89 / 104 / ЄЕС – Гармонізація законодавства у сфері торговельних 
марок – “Ризик змішування, що включає ризик асоціювання”»

У справі C-251 / 95,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливо-
сті на  підставі статті 177 Договору про  заснування Європейської Спільноти, 
Bundesgerichtshof [Федеральним судом Німеччини], із метою застосування 
такого тлумачення у справі, що розглядається даним органом судової влади, між

SABEL BV

та

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

1 Даний преюдиціальний запит було отримано у рамках розгляду справи 
між нідерландською компанією SABEL BV (тут і далі, «SABEL») та німець-
кою компанією Puma AG, Rudolf Dassler Sport (тут і  далі, «Puma»), 
що виникла на підставі заявки про реєстрацію у Німеччині торговельної 
марки IR 540.894, яку зображено нижче,

для товарів, що  належать, серед іншого, до  класу 18) шкіра та  штучна 
шкіра; товари із них, що не належать до інших класів; валізи та сумки, 
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та  до  класу 25) одяг, включно із колготами та  панчохами, ременями, 
шалями, краватками та підтяжками; взуття; наголовні убори.

2 Puma подала оскарження проти реєстрації даної торговельної марки, 
посилаючись на власні права на наступну графічну торговельну марку,

яка є пріоритетною на підставі раніше набутого права, зареєстрованого 
у Німеччині під номером 1.106.066 для, серед інших товарів, для шкіри 
та штучної шкіри, товарів із цих матеріалів (сумки) і для одягу.

3 Deutsches Patentamt (Німецьке відомство торговельних марок, патентів 
та корисних моделей) прийняло рішення, що між двома торговельними 
марками не  існувало жодних схожостей з точки зору положень Закону 
про торговельні марки, тому відхилило оскарження.

[…]

11 У  своєму преюдиціальному запиті, суд запитує,  чи критерій «ризик 
змішування, який включає ризик асоціювання», передбачений у  п. b) 
частині 1 статті 4 Директиви, має тлумачитися таким чином, що мож-
ливе асоціювання загалом двох торговельних марок на підставі схожості 
їх  концептуального вмісту є  достатнім для  висновку щодо існування 
ризику змішування у сенсі зазначеного положення, враховуючи той факт, 
що одна із торговельних марок є поєднанням слова та зображення, тоді 
як інша, зареєстрована для  тотожних та  споріднених товарів, містить 
лише зображення та не має особливої відомості серед загалу.

12 Суд справедливості нагадує, що  стаття 4 Директиви перераховує від-
носні підстави для відмови у реєстрації у випадку конфліктів із раніше 
набутими правами, зокрема у п. b) частини 1 даної статті зазначається, 
що торговельна марка входить у конфлікт із раніше набутою торговель-
ною маркою, коли, на  підставі існування тотожності або  схожості як 
між марками, так і між визначеними товарами чи послугами, із точки 
зору загалу існує ризик змішування, який включає ризик асоціювання, 
між цими двома торговельними марками.
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13 До того ж, ідентичні положення містяться у п. a) та b) частини 1 статті 5 
Директиви, де визначено, у яких випадках власник прав на торговельну 
марку має права заборонити третім особам використовувати позначення, 
що є тотожними або схожими до його торговельної марки, а також у п. b) 
частини 1 статті 8 та  п. b) частини 1 статті 9 Регламенту (ЄС) № 40 / 94 
Ради від 20 грудня 1993 р. щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ 
L 11, ст. 1).

14 Уряди Бельгії, Люксембургу та  Нідерландів нагадують, що  поняття 
«ризик асоціювання» було запроваджено до  зазначених положень 
Директиви за заявою від даних урядів, із метою їх тлумачення у відпо-
відності до статті 13 A Єдиного закону країн Бенілюксу про торговельні 
марки, де, для обмеження вмісту виключного права, що надається тор-
говельною маркою, використовується не  поняття «ризик змішування» 
а поняття схожості між двома торговельними марками.

15 Зазначені уряди відсилаються до  рішення Суду Бенілюксу, відповідно 
до якого існує схожість між торговельною маркою та позначенням, коли, 
враховуючи усі обставини справи, зокрема розрізняльну здатність тор-
говельної марки, ця торговельна марка та  позначення, проаналізовані 
окремо та із точки зору своїх взаємовідносин, є, з фонетичної, графічної 
та концептуальної точок зору, схожими настільки, що ця схожості доз-
воляє встановити асоціацію між торговельною маркою та позначенням 
(рішення від 20 травня 1983  р. у  справі, Jullien / Verschuere, A 82 / 5, Jur. 
1983, том 4, ст. 36). Зазначене судове рішення спирається на  ідею, від-
повідно до  якої, якщо позначення може призвести до  асоціювання із 
торговельною маркою, загал встановить між ним зв'язок. Такий зв'язок 
може зашкодити раніше набутій торговельній марці не тільки тоді, коли 
споживачі можуть подумати, що товари мають ідентичне чи пов’язане 
походження, але й коли відсутній ризик змішування між позначенням 
та торговельною маркою. Асоціювання між позначенням та торговель-
ною маркою, зазвичай навіть несвідомо, можуть передати позначенню 
«гудвіл» торговельної марки та розмити імідж, пов'язаний із такою тор-
говельною маркою.

16 Згідно із цими урядами, ризик асоціювання включає три різні випадки: 
по-перше, випадок, у якому загал плутає позначення із певною торго-
вельною маркою (прямий ризик змішування); по-друге, випадок, у якому 
загал встановлює зв'язок між власниками прав на позначення та на тор-
говельну марку і  плутає цих власників (непрямий ризик змішування 
або асоціювання); по-третє, випадок, у якому загал пов’язує позначення 
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та  торговельну марку, базуючись на  сприйнятті того, що  позначення 
відсилає до торговельної марки, але не плутаючи їх (ризик асоціювання 
як такий).

17 Суд справедливості має визначити  чи, відповідно до  зазначеного 
урядами Бельгії, Люксембургу та  Нідерландів, п. b) частини 1 статті 4 
застосовується, коли відсутній прямий чи непрямий ризик змішування, 
а  існує лише ризик асоціювання як такий. Таке тлумачення Директиви 
відхиляється урядом Великобританії та Європейською Комісією.

18 Суд нагадує, що п. b) частина 1 статті 4 Директиви застосовується лише 
коли, на підставі тотожності або схожості торговельних марок та визна-
чених товарів чи послуг, «з точки зору загалу ризик змішування, що вклю-
чає ризик асоціювання із раніше набутою торговельною маркою». Із 
формулювання даного положення випливає, що  ризик асоціювання 
не є альтернативною до поняття ризик змішування, а використовується 
для уточнення вмісту даного поняття. Формулювання цього положення 
виключає його застосування, якщо з точки зору загалу не  існує ризик 
змішування.

19 Таке тлумачення випливає із п. 6 преамбули Директиви, згідно із яким 
«ризик змішування […] становить особливу умову захисту».

20 Суд також зазначає, що  тлумачення, надане у  п. 18 даного рішення, 
не  суперечить положенням частини 3 та  п. а) частини 4 Статті 4 
Директиви та  частини 2 статті 5 Директиви, які дозволяють власнику 
прав на торговельну марку із репутацією заборонити безпідставне вико-
ристання позначень, що є тотожними або схожими до його торговельної 
марки, не вимагаючи доказів існування ризику змішування, навіть коли 
відповідні товари не є спорідненими.

21 З цього приводу Суд нагадує, що на відміну від положень п. b) частини 1 
статті 4, ці положення застосовується виключно для торговельних марок 
із репутацією і за умови, що через безпідставне використання іншої тор-
говельної марки мається на меті отримання несправедливої вигоди від 
розрізняльної здатності чи репутації такої торговельної марки, або коли 
таке безпідставне використання може зашкодити розрізняльній здатно-
сті чи репутації торговельної марки.

22 Як зазначається у п. 18 даного рішення, п. b) частини 1 статті 4 Директиви 
не  застосовується, якщо з  точки зору цільової аудиторії торговельних 
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марок не  існує ризик змішування. З цього приводу, п. 10 преамбули 
Директиви вказує на те, що оцінювання ризику змішування «залежить 
від ряду факторів, зокрема, обізнаності ринку щодо даної торговельної 
марки, асоціювання, що  може виникнути між  нею та  позначенням, 
що  використовується  чи заявляється [чит.: ”було зареєстровано"], від 
рівня схожості між торговельною маркою та позначенням та між визна-
ченими товарами чи послугами». Відповідно, ризик змішування має оці-
нюватися у цілому, враховуючи усі належні фактори конкретної справи.

23 Стосовно графічної, фонетичної  чи концептуальної схожості проти-
ставлених торговельних марок, її глобальне оцінювання має спиратися 
на враження, що справляють торговельні марки у цілому, із врахуван-
ням, зокрема, їх  розрізняльних та  домінуючих елементів. Насправді, 
із п. b) частини 1 статті 4 Директиви, де говориться про «[…] існування 
з точки зору загалу ризику змішування […]», випливає, що сприйняття 
торговельних марок середньо статичним споживачем даного виду 
товару чи послуги має визначальну роль під час загального оцінювання 
ризику змішування. Середньостатистичний споживач зазвичай сприй-
має торговельну марку як ціле, не аналізуючи її окремі деталі.

24 За  цих умов, Суд зазначає, що  ризик змішування є  тим вищим,  чи 
більшою є  розрізняльна здатність раніше набутої торговельної марки. 
Відповідно, не можна виключати ситуацію, за якої концептуальна схо-
жість у результаті використання в обох торговельної марок зображень, 
що  співпадають за  своєю ідеєю, створює ризик змішування, за  умови, 
що раніше набута торговельна марка має особливу розрізняльну здат-
ність, або  притаманну їй від початку, або  завдяки популярності, що  її 
має дана торговельна марка серед загалу.

25 У  той же час, в  умовах справи, що  розглядається, де раніше набута 
торговельна марка не має особливої відомості та полягає в зображені, 
де міститься незначна кількість вигаданих елементів, проста концеп-
туальна схожість між  двома торговельним марками не  є  достатньою 
для створення ризику змішування.

26 Таким чином, Суд справедливості відповідає на даний запит, що поняття 
«ризик змішування, що включає ризик асоціювання із раніше набутою 
торговельною маркою», передбачений п. b) частини 1 статті 4 Директиви, 
має тлумачитися таким чином, що  виключно просте асоціювання 
між  двома торговельними марками, що  може відбутися у  споживачів 
у  зв’язку із простим збігом їх  концептуального змісту не  є  достатнім, 
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щоб прийти до  висновку про  існування ризику змішування у  сенсі 
зазначених положень.

1.3.2. Комбіноване позначення, що  включає назву третьої особи 
та власну торговельну марку. Справа Thomson Life, C-120 / 04

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 6 жовтня 2005 р.

«Торговельні марки – Директива 89 / 104 / ЄЕС – Стаття 5, частина 1, п. b) – Ризик 
змішування – Використання торговельної марки третьою особою – Комбіноване 

позначення, що включає назву третьої особи та власну торговельну марку»

У справі C-120 / 04,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 234 
Договору про заснування Європейської Спільноти Oberlandesgericht Düsseldorf 
[Апеляційним судом м. Дюссельдорф] (Німеччина), ухвалою від 17 лютого 
2004 р., що була отримана Судом справедливості 5 березня 2004 р., у справі між

Medion AG

та

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH

6 Medion є власником прав на торговельну марку LIFE у Німеччині, на під-
ставі отриманої 29 серпня 1998 р. реєстрації для пристроїв електроніки. 
Оборот компанії у  сфері виробництва та  продажу цих товарів сягає 
мільярдів євро на рік.

7 Thomson належить до однієї із головних світових груп компаній у галузі 
розважальної побутової техніки. Деякі із товарів цієї компанії прода-
ються під назвою «THOMSON LIFE».

8 У  липні 2002  р. Medion подали позов про  порушення прав на  торго-
вельну марку до окружного суду м. Дюссельдорф, вимагаючи заборонити 
Thomson використовувати позначення «THOMSON LIFE» для  певних 
приладів розважальної побутової техніки.
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9 Окружний суд м. Дюссельдорф не  задовольнив даний позов, оскільки 
дійшов висновку, що не існує ризик змішування із маркою LIFE.

10 Medion подали апеляцію до Апеляційного суду м. Дюссельдорф, вима-
гаючи заборонити Thomson використовувати позначення «THOMSON 
LIFE» для  телевізорів, портативних радіоприймачів, програвачів ком-
пакт-дисків та стерео-обладнання.

11 Орган судової влади, що  подає преюдиціальний запит, зазначає, 
що  вирішення даної справи залежить від того,  чи існує ризик змішу-
вання між  торговельною маркою LIFE та  комбінованим позначенням 
«THOMSON LIFE», відповідно до визначення цього поняття у пункті b) 
частині першої статті 5 Директиви.

[…]

27 Існування ризику змішування з точки зору споживачів має оцінюватися 
у цілому, із врахуванням усіх доречних факторів конкретної справи [див. 
рішення від 11 листопада 1997 р., у справі SABEL, C-251 / 95, п. 22; у справі 
Lloyd Schuhfabrik Meyer, п. 18, та рішення від 22 червня 2000 р., у справі 
Marca Mode, C-425 / 98, п. 40, а також, стосовно п. b), частини першої, статті 
8 Регламенту (ЄС) nº 40 / 94 Європейської Ради, від 20 грудня 1993 р. щодо 
торговельної марки Співтовариства, положення якої у цілому є ідентич-
ними положенням п. b), частини першої статті 5 Директиви – рішення 
Суду від 28 квітня 2004 р. у справі Matratzen Concord / ВГВР, C-3 / 03 P, п. 28].

28 Щодо графічної, фонетичної та концептуальної схожості протиставлених 
торговельних марок, загальне оцінювання ризику змішування має базу-
ватися на загальному враженні, що справляють дані торговельні марки, 
враховуючи, зокрема, їх розрізняльні та домінуючі складові. Сприйняття 
торговельної марки з точки зору середньостатичних споживачів таких 
товарів  чи послуг має визначальну роль під час оцінювання ризику 
змішування. Стосовно цього Суд зазначає, що  середньостатистичний 
споживач зазвичай сприймає торговельну марку як ціле, не затримую-
чись на  аналізі її окремих компонентів (див., зокрема, вищезазначені 
рішення у справах SABEL, п. 23, та Lloyd Schuhfabrik Meyer, п. 25, а також 
рішення у справі Matratzen Concord / OAMI, п. 29).

29 Під час перевірки наявності ризику змішування, оцінювання схо-
жості між  двома торговельними марками не  полягає в  тому, що  вра-
хувати виключно один компонент комбінованої торговельної марки 
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та порівняти його із другою торговельною маркою. Навпаки, таке порів-
няння має здійснюватися на підставі аналізу обох торговельних марок, 
взятих у цілому. Це не виключає того факту, що загальне враження, яке 
залишається у пам'яті цільової аудиторії від комбінованої торговельної 
марки, може, за  певних обставин, домінуватися одним  чи декількома 
компонентами такої комбінованої торговельної марки (див. рішення 
у справі Matratzen Concord / ВГВР, п. 32).

30 Тим не  менш, окрім звичного випадку, де середньостатистичний 
споживач сприймає торговельну марку як ціле, і  незважаючи на  той 
факт, що  за  певних обставин у  загальному враженні можуть доміну-
вати один  чи два компоненти комбінованої торговельної марки, Суд 
не виключає особливих випадків, коли раніше набута торговельна марка, 
яка використовується третьою особою у  комбінованому позначенні 
у поєднанні із назвою компанії цієї третьої особи, займатиме незалежну 
та розрізняльну позицію у такому комбінованому позначенні, не пере-
творюючись при цьому на домінуючий компонент.

31 У  такому випадку, загальне враження від комбінованого позначення 
може створити навести загал на думку, що відповідні товари та послуги 
походять від економічно пов’язаних між собою підприємств, а отже існу-
ватиме ризик змішування.

32 Перевірка наявності ризику змішування не може відбуватися тільки у тому 
випадку, коли у загальному враженні від комбінованого позначення домі-
нує та частина позначення, що становить раніше набуту торговельну марку.

33 Якщо  б існувала така вимога, власник раніше набутої торговельної 
марки був би позбавлений виключного права, що йому надає частина 1 
статті 5 Директиви, у випадку, коли така торговельна марка займає неза-
лежну та  розрізняльну позицію у  комбінованому позначені, не  маючи 
при цьому домінуючого характеру.

34 Така ситуація, зокрема, складається, коли власник прав на торговельну 
марку використовує комбіноване позначення, поєднавши торговельну 
марку із репутацію з  раніше набутою торговельною маркою без  репу-
тації. Така ситуація також складається, коли комбіноване позначення 
складається із раніше набутої торговельної марки та  відомого фірмо-
вого найменування. У більшості таких випадків у загальному враженні 
від комбінованого позначення домінуватиме торговельна марка із репу-
тацією чи відоме фірмове найменування.
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35 Таким чином, усупереч намірам Європейського Парламенту і  Ради, 
виражених у п. 10 преамбули до Директиви, для раніше набутої торго-
вельної марки не  гарантуватиметься охорона функції ідентифікації 
походження, навіть якщо така торговельна марка займатиме незалежну 
та розрізняльну позицію у комбінованому позначені.

36 Відповідно, Суд визначає, що  під час перевірки ризику змішування 
достатньо того, щоб на  підставі незалежної та  розрізняльної позиції, 
яку займає раніше набута торговельна марка, загал пов’язав товари чи 
послуги, позначені комбінованою торговельною маркою, також із влас-
ником прав на раніше набуту торговельну марку.

37 Отже, Суд відповідає на  отриманий запит, що  п. b), частина 1 Стаття 5 
Директиви має тлумачитися таким чином, що ризик змішування може існу-
вати у  випадку тотожності товарів  чи послуг, коли оскаржене позначення 
є  результатом додавання назви компанії третьої особи та  зареєстрованої 
торговельної марки, яка має звичайну розрізняльну здатність, і ця зареєстро-
вана торговельна марка, хоч і не визначає загальне враження від комбінова-
ного позначення, займає у ньому незалежну та розрізняльну позицію.

1.3.3. Ризик змішування між словесною та графічною торговельними 
марками. Справа Limoncello, C-334 / 05 P

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 12 червня 2007 р.

«Касаційна скарга – Торговельна марка Співтовариства – Регламент (ЄС) 
№ 40 / 94 – Стаття 8, частина 1, пункт b) – Ризик змішування – Заява на реєстра-
цію графічної торговельної марки Співтовариства із словесними елементами 

“Limoncello della Costiera Amalfitana [Лімончело з Амальфійського побережжя]” 
та “shaker” – Оскарження власника прав на словесну національну торговельну 

марку LIMONCHELO»

У справі C-334 / 05 P,

Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та про-
мислові зразки) (ВГВР),
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позивач,

у якій іншими сторонами є:

Shaker di L. Laudato & C. Sas,

позивач у першій інстанції,

Limiñana y Botella, S. L.,

сторона розгляду адміністративного оскарження Апеляційною палатою ВГВР,

[…]

4  20 жовтня 1999 р., Shaker подали до ВГВР заяву про реєстрацію торго-
вельної марки Співтовариства, яка є графічною та виглядає наступним 
чином:

5 Товари, стосовно яких заявляється реєстрація, входять до класів 29, 32 
та  33 Ніццької угоди про  Міжнародну класифікацію товарів і  послуг 
для реєстрації торговельних марок, від 15 червня 1957 р., переглянутої 
та зміненої (тут і далі «Ніццька угода»).

6 На підставі зауважень, отриманих від ВГВР, Shaker обмежили свою заяву 
до лимонного лікеру з Амальфійського побережжя для товарів класу 33, 
який включає «алкогольні напої, (за винятком пива)».

7 1 червня 2000  р., Limiñana y Botella, S.  L., подали оскарження, перед-
бачене положеннями частини першої статті 42 Регламенту № 40 / 94. 
Підставою цього оскарження став ризик змішування, передбачений 
положеннями п. b), частини першої, статті 8 Регламенту № 40 / 94, 
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між заявленою торговельною маркою у частині товарів класу 33 та сло-
весною торговельною маркою опонента у частині товарів класу 33, яка 
була зареєстрована у 1996 р. в Іспанському відомстві патентів та торго-
вельних марок та записана як «LIMONCHELO».

8 У рішенні від 9 вересня 2002 р. відділ розгляду оскаржень ВГВР підтри-
мав оскарження та  відмовив заявнику у  реєстрації даної торговельної 
марки.

9 Друга апеляційна палата ВГВР, до якої Shaker подали апеляцію, відхилило 
дану апеляцію. Апеляційна палата дійшла висновку, що  домінуючим 
елементом заявленої торговельної марки є термін «Limoncello» і що ця 
торговельна марка має багато схожостей із раніше зареєстрованою тор-
говельної маркою із графічної та  фонетичної точок зору, а  отже існує 
ризик змішування.

[…]

37 Відповідно до матеріалів справи, Суд першої інстанції підкреслює у п. 49 
оскарженого рішення попередні судові рішення, які також зазначаються 
у п. 35 даного судового рішення, згідно із якими загальне оцінювання 
ризику змішування має спиратися на загальному враженні, яке справля-
ють протиставлені торговельні марки.

38 Тим не менш, Суд першої інстанції у п. 54 судового рішення, що оскар-
жується, уточнює, що, якщо заявлена торговельна марка є комбінованою 
маркою із графічною складовою, оцінювання загального враження від 
такої торговельної марки, а  також визначення її потенційного домі-
нуючого елементу має здійснюватися шляхом графічного аналізу. Суд 
додав, що у такому випадку, лише якщо можливий домінуючий елемент 
включає семантичні складові, які не мають графічної природи, має про-
водитися порівнянні між цим елементом та раніше зареєстрованою тор-
говельною маркою, враховуючи також інші семантичні аспекти, зокрема 
відповідні фонетичні чи концептуальні аспекти.

39 На  підставі вищезазначеного, Суд першої інстанції, аналізуючи два 
протиставлених позначення, дійшов висновку, що, по-перше, у  заяв-
леній торговельній марці домінуючим елементом є  зображення круг-
лої тарілки, прикрашеної лимонами. По-друге, Суд першої інстанції 
зазначає у  пп. 62-64 оскарженого рішення, що  не  треба проводити 
аналіз фонетичних та  концептуальних ознак решти елементів даної 
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торгівельної марки. Зрештою, Суд першої інстанції дійшов висновку 
у  п. 66 оскарженого рішення, що  домінування графічного зображення 
круглої тарілки, прикрашеної лимонами, над  іншими елементами 
призводить до  відсутності будь-якого ризику змішування на  основі 
існування графічної, фонетичної  чи концептуальної схожості термінів 
«limonchelo» та «limoncello», що фігурують у протиставлених торговель-
них марках.

40 Відповідно, Суд першої інстанції не провів загальну оцінку ризику змі-
шування між протиставленими торговельними марками.

41 Суд справедливості зазначає, що  з  судової практики Суду випливає 
наступне: під час проведення перевірки наявності ризику змішування, 
оцінювання схожості двох торговельних марок не полягає у врахуванні 
лише однієї із складових комбінованої торговельної марки та порівнянні 
її із протиставленою торговельною маркою. Навпаки, таке порівняння 
має здійснюватися на  під ставі аналізу протиставлених торговельних 
марок, кожна із яких оцінюється у  цілому. У той же час, у  загальному 
враженні, що  створюється у  пам’яті споживача від комбінованої тор-
говельної марки, за певних умов можуть домінувати один чи декілька 
елементів такої торговельної марки (див. рішення у  справі Matratzen 
Concord / ВГВР, п. 32, та у справі Medion, п. 29).

42 Відповідно до  зазначеного Генеральним адвокатом у  п. 21 висновків, 
лише у тому випадку, коли решта складових торговельної марки є не важ-
ливими, оцінювання схожості може спиратися виключно на домінуючу 
складову.

43 Враховуючи вищезазначене, Суд першої інстанції хибно застосував 
положення пункту b) частини першої статті 8 Регламенту № 40 / 94.

44 Відповідно, твердження ВГВР, що оскаржене судове рішення є результа-
том помилкового правозастосування, є обґрунтованим.

45 На підставі вищенаведеного Суд скасовує оскаржене судове рішення.
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Розділ 1.4. Підстави для припинення дії свідоцтва

1.4.1. Поняття «дійсного використання» торговельної марки. 
Торговельна марка, яка використовується тільки як частина  чи 
у поєднанні із іншою торговельною маркою. Справа Levi’s, C-12 / 12

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 18 квітня 2013 р.

«Торговельні марки – Регламент (ЄС) № 40 / 94 – Стаття 15, частина 1 – Поняття 
«дійсного використання» – Торговельна марка, яка використовується тільки як 

частина чи у поєднанні із іншою торговельною маркою»

У справі C-12 / 12,

об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений у відповідності до перед-
баченого статтею 267 Договору про  функціонування Європейського Союзу 
Bundesgerichtshof [Федеральним судом] (Німеччина), ухвалою від 24 листопада 
2011 р., що була отримана Судом справедливості 9 січня 2012 р., у справі між

Colloseum Holding AG

та

Levi Strauss & Co.,

[…]

Levi Strauss є  власником прав на  ряд торговельних марок, серед яких 
словесна торговельна марка LEVI´S, зареєстрована, зокрема для  пред-
метів одягу; та словесна і фігуративна торговельна марка Німеччини № 
DD 641.687, зареєстрована 12 січня 1977 р. для штанів, сорочок, блузок 
та піджаків для чоловіків, жінок та дітей (тут і далі: «торговельна марка 
№ 3»). Ця торговельна марка, що складається із червоного прямокутного 
елемента розміщеного на лівому верхньому краю кишені із словесним 
елементом «LEVI’S», зображується у заявці наступним чином:
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13 Levi Strauss також є  власником прав на  графічну торговельну марку 
Співтовариства № 2.292.373, синього та  червоного кольорів, зареє-
стровану 10 лютого 2005  р. для  штанів (тут і далі: «торговельна марка 
№ 6»). Згідно із описом торговельної марки, наведеним у  Реєстрі, 
йдеться про  позиційну торговельну марку, що  складається із виступа-
ючої червоної прямокутної етикетки, зробленої із тканини та пришитої 
до лівої верхньої частини задньої кишені штанів, шортів чи спідниць. 
Торговельна марка зображена наступним чином:

14 Реєстрація торговельної марки № 6 містить дискламацію, на  підставі 
якої власник даної торговельної марки не має жодних виключних прав 
на форму чи колір кишені як такої. Торговельна марка № 6 була зареє-
стрована у  зв’язку із наявністю розрізняльної здатності, набутої через 
використання, на підставі частини 3 статті 7 Регламенту № 40 / 94.

15 Colloseum займається продажем одягу у  роздріб. У  рамках цього виду 
діяльності, компанія продає штани торговельних марок COLLOSEUM, 
S. MALIK та EURGIULIO. На задній правій кишені цих штанів розміщено 
червоний прямокутний прапорець із тканини, пришитий по верхньому 
шву правої частини кишені, на якому відтворено відповідну торговельну 
марку або слово «SM JEANS».
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16 Levi Strauss подав позов до компетентного суду першої інстанції, вимага-
ючи заборонити Colloseum пропонувати, комерціалізувати чи володіти 
із цією метою цим видом штанів. Відповідач послався на недостатність 
використання торговельної марки № 6.

17 Суд першої інстанції задовольнив позов Levi Strauss, а апеляційний суд 
відхилив апеляцію Colloseum проти рішення суду першої інстанції.

18 Colloseum подали касаційне оскарження даного рішення; під час роз-
гляду справи орган судової влади, що направляє преюдиціальний запит, 
скасував рішення апеляційного суду та повернув справу на розгляд апе-
ляційному суду. Апеляційний суд знову відхилив апеляцію Colloseum, 
тому ця компанія подала повторне касаційне оскарження до  органу 
судової влади, що направляє преюдиціальний запит.

19 Орган судової влади, що  направляє преюдиціальний запит, зазначає, 
що  результат розгляду другого касаційного оскарження залежить від 
тлумачення статті 15, частини 1 Регламенту № 40 / 94. На  думку цього 
суду, існує ризик змішування, передбачений п. b) частини 1 Регламенту 
№ 40 / 94, між  торговельною маркою № 6 та  штанами, що  продають 
Colloseum, за умови, що торговельна марка № 6 є чинною.

20 Орган судової влади, що направляє преюдиціальний запит, підкреслює, 
що, на  підставі вищезазначеного, суд має визначити,  чи торговельна 
марка № 6 була об’єктом дійсного використання у  сенсі положень 
частини 1 статті 15 Регламенту № 40 / 94. Цей суд зазначає, відповідно 
до  фактів, встановлених апеляційним судом, які, згідно із нормами 
процесуального права Німеччини, несуть не  можуть бути переглянуті 
на  касаційному рівні, торговельна марка № 6 була зареєстрована 10 
лютого 2005 р. Відповідно, права правовласника було вичерпано, якщо 
до дати проведення судового засідання у справі під час її розгляду апе-
ляційним судом 18 лютого 2010 р., не відбувалося дійсне використання 
торговельної марки, у сенсі зазначених положень.

21 Орган судової влади, що направляє преюдиціальний запит, також зазна-
чає, що  відповідно до  фактів, встановлених апеляційним судом, Levi 
Strauss використовував торговельну марку № 6 тільки із торговельною 
маркою № 3. Відповідно, цей суд вважає, що  вирішення справи зале-
жить від того,  чи зареєстрована торговельна марка, яка є  частиною 
іншої торговельної марки та набула розрізняльної здатності на підставі 
використання цієї іншої торговельної марки, у сенсі положень частини 
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3 статті 7 Регламенту № 40 / 94, може також вважатися такою, що дійсно 
використовується у  сенсі положень частини 1 статті 15 Регламенту, 
на підставі використання цієї іншої торговельної марки.

[…]

24 За цих обставин Федеральний суд Німеччини прийняв рішення призу-
пинити розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний 
преюдиціальний запит:

«Чи положення частини 1 статті 15 Регламенту (ЕС) № 40 / 94 мають тлу-
мачитися таким чином, що

1) торговельна марка, яка є частиною комбінованої торговельної марки 
та  набула розрізняльної здатності виключно у  результаті викори-
стання цієї комбінованої торговельної марки, може використовуватися 
у належний спосіб для гарантування підтримання прав правовласника, 
якщо вона використовується виключно як частина комбінованої торго-
вельної марки;

2) торговельна марка використовується у спосіб, достатній для підтри-
мання прав правовласника, якщо вона використовується лише у поєд-
нання з  іншою торговельною маркою, тоді як загал сприймає обидві 
торговельні марки як окремі розрізняльні знаки, а саме поєднання обох 
торговельних марок також зареєстроване як торговельна марка?»

[…]

37 На підставі вищезазначеного Суд справедливості постановляє:

Вимога дійсного використання торговельної марки у  сенсі положень 
частини першої статті 15 Регламенту № 40 / 94 Європейської Ради від 20 
грудня 1993 р. щодо торговельної марки Співтовариства дотримується, 
коли зареєстрована торговельна марка набула розрізняльної здатності 
як результат використання іншої комбінованої торговельної марки, 
частиною якої є  перша торговельна марка; або  коли така торговельна 
марка використовується виключно у поєднанні із іншою торговельною 
маркою, а обидві торговельні марки до того ж зареєстровані як окрема 
торговельна марка.
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Розділ 1.5. Підстави для визнання свідоцтва недійсним

1.5.1. Недобросовісність заявника на  момент подання заяви на  реє-
страцію. Справа Lindt, C-529 / 07

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Від 11 червня 2009 р.

«Тривимірна торговельна марка Співтовариства – Регламент (ЄС) № 40 / 94 
– Стаття 51, частина 1, п. b) – Належні критерії для оцінювання «недобросовіс-
ності» заявника на момент подання заяви на реєстрацію торговельної марки 

Співтовариства»

У справі C-529 / 07,

об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений у відповідності до передба-
ченого статтею 234 Договору про заснування Європейської Спільноти Oberster 
Gerichtshof [Верховним судом] (Австрія), ухвалою від 2 жовтня 2007 р., що була 
отримана Судом справедливості 28 листопада 2007 р., у справі між

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

та

Franz Hauswirth GmbH,

[…]

9 Як в Австрії, так і в Німеччині принаймні із 1930 р. продаються шоколадні 
кролики різних форм та кольорів, які зазвичай називаються «Osterhasen» 
[Пасхальний кролик].

10 Коли ці шоколадні кролики вироблялися та пакувалися вручну, індиві-
дуальні форми кожного окремого виробу були дуже різні; але із запро-
вадження автоматичного пакування шоколадні кролики промислового 
виробництва все більш схожі.
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11 Із початку 1950-х років, Lindt & Sprüngli виробляє шоколадних кроликів, 
форма якого дуже схожа до оскарженої тривимірної торговельної марки. 
Із 1994 р. компанія продає його в Австрії.

12 Протягом 2000  р. Lindt & Sprüngli набули прав на  тривимірну торго-
вельну марку, що є об’єктом спору у зустрічному позові, яка має вигляд 
золотого кролика із шоколаду, що сидить, прикрашений червоним бан-
том, дзвіночком та має надпис «Lindt GOLDHASE» коричневого кольору. 
Йдеться про наступну торговельну марку:

13 Дана торговельна марка зареєстрована для  шоколаду та  шоколадних 
виробів класу 30 Ніццької угоди про  Міжнародну класифікацію това-
рів і  послуг для  реєстрації торговельних марок, від 15 червня 1957  р., 
переглянутої та зміненої.

14 Із 1962  р. Franz Hauswirth продає шоколадних кроликів. Об’єкт спору 
в основному провадженні виглядає наступним чином:

15 Згідно із органом судової влади, що направив запит, між шоколадним 
кроликом, якого виробляє та  комерціалізує Franz Hauswirth та  шоко-
ладним кроликом, якого виробляє та  комерціалізує Lindt & Sprüngli 
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на підставі тривимірної торговельної марки, що є об’єктом суперечки, 
існує ризик змішування.

16 Орган судової влади стверджує, що  такий ризик змішування існує, 
зокрема, на підставі того факту, що кролик, якого виробляє та комерціа-
лізує Franz Hauswirth, має форму та колір схожі до тих, що охороняються 
тривимірною торговельною маркою, а також у зв’язку із тим, що ця ком-
панія-виробник розміщує етикетку на нижній частині виробу.

17 Орган судової влади також стверджує, що  інші виробники на  терито-
рії Європейського Співтовариства виробляють шоколадних кроликів, 
що  є  схожими до  тих, що  зареєстровані як тривимірна торговельна 
марка. До того  ж, більшість таких виробників розміщають назву своєї 
компанії на цих кроликах так, щоб споживач міг її побачити.

18 Орган судової влади також зазначає, що до реєстрації тривимірної тор-
говельної марки Lindt & Sprüngli діяли тільки проти виробників товарів 
ідентичних тому, що згодом був зареєстрований як торговельна марка, 
на підставі національного права промислової власності та національних 
положень щодо конкурентної боротьби.

19 Після реєстрації тривимірної торговельної марки, Lindt & Sprüngli 
почали діяти проти виробників, які, за  інформацією даної компанії, 
виробляли товари, схожі до ступеня змішування із кроликом, що охоро-
няється даною торговельною маркою.

20 Верховний суд Австрії зазначає, що  судове рішення щодо зустрічного 
позову, поданого Franz Hauswirth залежить від того, чи Lindt & Sprüngli 
діяли недобросовісно, відповідно до визначеного п. b) частиною 1 статті 
51 Регламенту № 40 / 94 на момент подання заяви про реєстрацію триви-
мірної торговельної марки, що є об’єктом спору.

[…]

34 Перед тим, як відповісти на  поставлені запитання, Суд нагадує, що  із 
положень п. b) частини 1 статті 51 Регламенту № 40 / 94 випливає, 
що недобросовісність є однією із абсолютних підстав для відмови, перед-
бачених для торговельних марок Співтовариства; таким чином, на  цю 
підставу можна посилатися як на етапі реєстрації у ВГВР, так і у рамках 
зустрічного позову поданого під час розгляду позову про  порушення 
прав на торговельну марку.
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35 Із даного положення випливає, що дата, на яку маємо оцінювати наяв-
ність недобросовісності заявника, є датою подання заяви щодо реєстра-
ції зацікавленою особою.

[…]

37 Важливо зазначити, що  наявність недобросовісності заявника, визна-
ченої у п. b) частини 1 статті 51 Регламенту № 40 / 94, має оцінюватися 
глобально, враховуючи усі належні обставини матеріалів справи.

38 Стосовно більш конкретних обставин, згаданих у  преюдиціальному 
запиті, а саме:

– той факт, що заявник знає чи мав підстави знати, що третя особа вико-
ристовує принаймні в одній Державі-члені позначення, яке є тотожним 
або схожим для товарів, які є тотожними або схожими, що може призве-
сти до змішування із позначенням, чия реєстрація заявляється;

– намір заявника завадити третій особі використовувати таке позна-
чення; а також

– рівень правової охорони, що  існує у  позначення третьої особи 
та у позначення, чия реєстрація заявляється,

Суд справедливості має зробити наступні уточнення.

39 По-перше, Суд зазначає щодо вислову «мав підстави знати», який вико-
ристовується у другій частині запиту, що припущення щодо обізнаності 
заявника про  використання третьою особою тотожного або  схожого 
позначення для  тотожного або  схожого товару, що  може призвести 
до  плутанини із позначенням, чия реєстрація заявляється, може бути 
зроблено на  підставі того, що  у  відповідній економічній галузі існує 
загальна обізнаність щодо використання такого позначення. Зокрема, 
така обізнаність може стати результатом тривалості відповідного 
використання. Чим  довше триває таке використання, тим більшою 
є можливість того, що заявник знав про нього на момент подання заяви 
про реєстрацію.

40 Тим не менш, Суд зазначає, що лише той факт, що заявник знав або мав 
підстави знати, що  третя особа використовує принаймні в  одній 
Державі-члені позначення, яке є тотожним або схожим для товарів, які 
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є тотожними або схожими, що може призвести до плутанини із позна-
ченням, чия реєстрація заявляється, не є достатнім, щоб довести наяв-
ність недобросовісності заявника.

41 Відповідно, орган судової влади має також враховувати наміри заявника 
на  момент подання заяви щодо реєстрації, із метою оцінки наявності 
недобросовісності заявника.

42 З цього приводу важливо зазначити, що, відповідно до п. 58 висновків 
Генерального Адвоката, наміри заявника є  суб’єктивним елементом, 
що має оцінюватися на підставі об’єктивних обставин справи.

43 Таким чином, прагнення завадити третій особі продавати певний товар 
може, за певних умов, бути ознакою недобросовісності заявника.

44 Зокрема це стосується випадків, коли після реєстрації виявляється, що заяв-
ник, який отримав право на торговельну марку Співтовариства для певного 
позначення, яке не мав наміру використовувати, зареєстрував таке позна-
чення виключно із метою завадити третім особам вийти на ринок.

Розділ 1.6. Торговельна марка із репутацією

1.6.1. Визначення поняття «торговельна марка із репутацією». 
Справа General Motors, C-375 / 97

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 14 вересня 1999 р.

«Директива 89 / 104 / ЄЕС – Торговельні марки – Охорона – Не схожі товари 
та послуги – Торговельна марка із репутацією»

У справі C-375 / 97,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливості 
на підставі положень статті 177 Договору про заснування Європейської Спільноти 
(зараз: стаття 234 Договору) Господарським судом м. Турне (Бельгія), із метою 
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отримання у рамках справи, що розглядається даним органом судової влади, між

General Motors Corporation

та

Yplon SA,

тлумачення щодо положень частини 2 статті 5 Директиви 89 / 104 / ЄЕС 
Європейської Ради від 21 грудня 1998  р., так званої Першої директиви щодо 
гармонізації законодавств Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, 
L 40, ст. 1).

[…]

7 General Motors є власником прав на торговельну марку Chevy у країнах 
Бенілюксу, зареєстровану 18 жовтня 1971  р. у  Відомстві торговельних 
марок країн Бенілюксу для товарів класів 4, 7, 9, 11 та  12, та, зокрема, 
для  автомобілів. У даній реєстрації заявлено право пріоритету на  під-
ставі першої реєстрації права у Бельгії, 1 вересня 1961 р., та на підставі 
першого використання у Нідерландах у 1961 р. та у Люксембурзі у 1962 р. 
На  даний момент у  Бельгії марка Chevy використовується переважно 
для позначення автотранспортних засобів типу фургон.

8 Yplon також є  власником прав на  торговельну марку Chevy у  краї-
нах Бенілюксу, зареєстровану у  Відомстві торговельних марок країн 
Бенілюксу 30 березня 1988 р. на товари класу 3 та, від 10 липня 1991 р., 
на товари класів 1, 3 та 5. Правовласник використовує дану торговельну 
марку для миючих засобів. Він також є власником прав на торговельну 
марку Chevy в інших країнах, включно із декількома Державами-членами.

9 28 грудня 1995 р., General Motors подали до Господарського суду м. Турне 
позов, вимагаючи заборонити Yplon використання позначення Chevy 
для  миючих засобів, стверджуючи, що  таке використання призводить 
до  розмивання їх  власної торговельної марки та  шкодить рекламній 
функції цієї торговельної марки. Позивні вимоги для  подій, що  від-
булися до  1 січня 1996  р., базуються на  колишній статті 13 А, частині 
2 Єдиного закону Бенілюксу, та  для  подій, що  відбулися після 1 січня 
1996 р., на новій статті 13 А, частині 1, п. с) цього Закону. Позивач ствер-
джує, що його торговельна марка Chevy є «торговельною маркою із репу-
тацією», відповідно до визначеного даним положенням.
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10 Відповідаючи на  позивну заяву, Yplon стверджує, зокрема, що  General 
Motors не  надали доказів того, що  їх  торговельна марка Chevy має 
репутацію на території Бенілюксу, відповідно до положень п. с) частини 
першої, статті 13-А Закону Бенілюксу.

11 Вважаючи, що рішення даної справи вимагає певних уточнень стосовно 
поняття «торговельна марка із репутацією» та  стосовно того,  чи така 
популярність має розповсюджуватися на  усю територію Бенілюксу  чи 
достатньо її існування на  частині території Бенілюксу, Господарський 
суд м. Турне прийняв рішення призупинити розгляд справи та напра-
вити Суду справедливості наступний преюдиціальний запит:

«На підставі положень п. с) частини першої, статті 13-А Закону Бенілюксу, 
що  набув чинності на  підставі протоколу про  внесення змін із 1 січня 
1996 р., яке конкретне значення суд має надавати терміну «торговельна 
марка із репутацією»? Чи можна стверджувати, що  така «репутація» 
застосовується до усієї території Бенілюксу чи лише до її частини?»

[…]

25 Ані буква, ані дух частини другої статті 5 Директиви не дозволяють вима-
гати від торговельної марки обізнаності визначеним відсотком загалу.

26 Вважається, що було досягнуто необхідного рівня відомості, коли значна 
частина загалу, зацікавленого товарами чи послугами, щодо яких вико-
ристовується відповідна торговельна марка, знає цю торговельну марку.

27 Аналізуючи дану вимогу, національний суддя має враховувати усі 
належні елементи матеріалів справи, зокрема квоту на  ринку, яку 
займає ця торговельна марка; інтенсивність, географічне поширення 
та тривалість її використання; важливість інвестицій, зроблених даним 
суб’єктом господарювання для промотування цієї торговельної марки.

28 У випадку із територіальним охопленням, ця вимога є дотриманою, коли, 
згідно із формулюванням частини 2 статті 5 Директиви, торговельна 
марка має репутацію «у Державі-члені». Оскільки нормативно-правова 
база ЄС детально не  визначає дане поняття, не  можна вимагати існу-
вання такої популярності по «усій» території Держави-члена. Достатньо, 
щоб така репутація існувала у значній частині Держави-члена.
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1.6.2. Шкода репутації торговельної марки із репутацією. Справа 
Mustang, T-606 / 13

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

від 18 листопада 2015 р.

«Торговельна марка Співтовариства – Заперечення проти реєстрації – Заява 
про реєстрацію графічної торговельної марки Співтовариства Mustang – Раніше 

набуті словесна та графічна національні торговельні марки MUSTANG – 
Відсутність ризику шкоди репутації раніше набутих торговельних марок – 

Стаття 8, частина 5, Регламенту (ЄС) № 207 / 2009»

У справі T-606 / 13,

Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG, зареєстрований м. Кюнзельзау 
(Німеччина), представлений на початку справи адвокатом С. Фьолькер, у подаль-
шому адвокатами К. Роос та С. Шпекман,

позивач,

проти

Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представленого пано-
вами Г. Шнайдером та М. Фішером,

відповідач,

іншою стороною адміністративної процедури в  ВГВР та  третьою стороною 
у судовому проваджені є

Dubek Ltd., зареєстрований у м. Петах-Тіква (Ізраїль), представлений адвокатом 
К. Томасом,

об’єктом якої є позов проти рішення Четвертої апеляційної палати ВГВР від 13 
вересня 2013 р. (справа R 416 / 2012-4), щодо розгляду заперечення між Mustang – 
Bekleidungswerke GmbH & Co. KG та Dubek Ltd,

[…]
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Обставини справи

1 3 липня 2007  р. третя сторона процесу, Dubek  Ltd., подала заяву 
про реєстрацію торговельної марки Співтовариства до Відомства із гар-
монізації внутрішнього ринку (ВГВР), на підставі положень Регламенту 
(ЄС) № 40 / 94 Ради, від 20 грудня 1993  р. щодо торговельної марки 
Співтовариства (ОВ 1994, L 11, ст. 1), у модифікованій версії [замінений 
Регламентом (ЄС) № 207 / 2009 Ради, від 26 лютого 2009  р. щодо торго-
вельної марки Співтовариства (ОВ L 78, ст. 1)].

2 Заявлена торговельна марка складалася із наступного фігуративного 
позначення:

3 Заявлені на  реєстрацію товари належать до  класу 34 Ніццької угоди 
про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговель-
них марок, від 15 червня 1957 р., переглянутої та зміненої, і відповідають 
наступному опису: «Цигарки, чистий та  оброблений тютюн, аксесуари 
для  курців, запальнички та  сірники; усі зазначені товари включені 
до класу 34».

4 Заява на  реєстрацію торговельної марки Співтовариства була опу-
блікована у  Офіційному віснику торговельних марок Співтовариства 
№ 67 / 2007, від 17 грудня 2007 р.

5  17 березня 2008  р. позивач, Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. 
KG, подав заперечення проти реєстрації заявленої торговельної марки 
на підставі частини 1 статті 42 Регламенту № 40 / 94.

6 Заперечення базувалося на існуванні наступних раніше набутих торго-
вельних марок:
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– німецька словесна торговельна марка MUSTANG, зареєстрована 2 
березня 1959 р. під номером 722702, для позначення товарів із класу 25 
та яка відповідає наступному опису: «Одяг (окрім в’язаних виробів)»;

– німецька графічна чорно-біла торговельна марка, наведена нижче 
за  текстом, зареєстрована 10 лютого 1992  р. під номером 2009149, 
для  позначення товарів із класів 9, 14, 18 та  25 та  яка відповідає 
наступному опису: «Окуляри, сонячні окуляри», із класу 9; «Біжутерія, 
прикраси, годинники», із класу 14; «Ремінь та штучний ремінь, а самк: 
гаманці, папки, кишені для  ключів, жіночі сумки, сумки для  покупок, 
дорожні сумки», із класу 18, та «Одяг, включно із шкіряним, спортивний 
одяг, куртки, штани, джинси, піджаки, светри, сорочки, футболки, кепки, 
краватки, взуття, пояси», із класу 25:

7 Сторона вмотивувала подане заперечення частиною 5 статті 8 Регламенту 
№ 40 / 94 (зараз: частина 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009).

8  19 січня 2012 р. Відділ заперечень повністю відхилив заперечення, поси-
лаючись на те, що позивач не надав фактів чи доказів, що могли при-
звести до висновку, згідно із яким використання заявленої торговельної 
марки може зашкодити репутації  чи розрізняльній здатності раніше 
набутої торговельної марки або призвести до отримання несправедли-
вої вигоди із цієї репутації чи цієї розрізняльної здатності.

9  24 лютого 2012 р. позивач подав апеляцію проти рішення Відділу запе-
речень до  Відділу апеляцій ВГВР на  підставі статтей 58-64 Регламенту 
№ 207 / 2009.

10  13 вересня 2013 р. Четверта апеляційна палата ВГВР прийняла рішення 
(тут і  далі: «оскаржене рішення»), відхиливши апеляцію позивача. 
Апеляційна палата вмотивувала таке рішення тим фактом, що позивач 
не  надав доказів того, що  негативний імідж тютюнової галузі може 
послабити репутацію одягу, який позивач продавала під своєю раніше 
набутою словесною торговельною маркою.
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[…]

14 Позов позивача складається із єдиного мотивування, що  базується 
на  порушенні положень частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009. 
Позивач вважає, що  споживачі встановлять зв'язок між  двома торго-
вельними марками і що існує ризик, що торговельна марка відповідача, 
зареєстрована для  цигарок, зашкодить репутації торговельної марки, 
що використовується для одягу.

15 ВГВР та  третя сторона відкидають аргементи позивача. […] Зокрема, 
ВГВР та третя сторона вважають, що Апеляційна палата не помилилася, 
коли стверджувала, що позивач не довів існування ризику шкоди розріз-
няльній здатності або репутації своєї торговельної марки.

[…]

Щодо порушення положень частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009

20 Позивач вважає, що  оскаржене рішення порушує положення частини 
5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009, оскільки існує ризик, що  реєстрація 
заявленої торговельної марки нанесе шкоду репутації раніше набутих 
торговельних марок позивача.

[…]

22 Положення частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009 не мають на меті 
заборонити реєстрацію будь-якої торговельної марки, що  є  тотож-
ною чи схожою на торговельну марку із репутацією. Метою цих поло-
жень є  надання власнику прав на  раніше набуту торговельну марку із 
репутацією можливості подати заперечення проти реєстрації тор-
говельних марок, які можуть зашкодити репутації  чи розрізняльній 
здатності раніше набутої торговельної марки, або  отримати неспра-
ведливу вигоду із цієї репутації чи цієї розрізняльної здатності. З цього 
приводу, Суд нагадує, що  власник прав на  раніше набуту торговельну 
марку не  зобов’язаний доводити існування дійсної та  реальної шкоди 
свої торговельній марці. Тим не менш, такий правовласник має надати 
елементи, що дозволяють prima facie дійти висновку, що існує майбутній 
негіпотетичний ризик шкоди або несправедливої вигоди [див. рішення 
від 25 травня 2005  р. у  справі Spa Monopole / OHMI – Spa-Finders Travel 
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67 / 04, EU: T:2005:179, п. 40].
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23 До  того  ж, хоча правова охорона, передбачена частиною 5 статті 
8 Регламенту № 207 / 2009 може застосовуватися у  випадках, коли 
товари чи послуги, які позначаються протиставленими торговельними 
марками, є  тотожними  чи схожими, але це положення в  першу чергу 
створено для застосування до несхожих товарів чи послуг [див. рішення 
від 11 липня 2007 р. у справі Mülhens / OHMI-Minoronzoni (TOSCA BLU), 
T-150 / 04, EU: T:2007:214, п. 54 і зазначену там судову практику].

24 Розширена правова охорона, передбачена для  раніше набутої торго-
вельної марки частиною 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009, передбачає 
дотримання наступних вимог: по-перше, тотожність  чи схожість про-
тиставлених торговельних марок; по-друге, існування у раніше набутої 
торговельної марки репутації, про  що  правовласник заявляє на  етапі 
подання заперечення; та, по-третє, існування ризику того, що  безпід-
ставне використання заявленої торговельної марки зашкодить репу-
тації  чи розрізняльній здатності раніше набутої торговельної марки 
або призведе до отримання несправедливої вигоди із цієї репутації чи 
цієї розрізняльної здатності. Оскільки ці умови є кумулятивними, недо-
тримання принаймні однієї із них є достатнім для незастосування даного 
положення [див. рішення від 22 березня 2007  р. у  справі Sigla / OHMI – 
Elleni Holding (VIPS), T-215 / 03, EU: T:2007:93, п. 34].

25 Апеляційна палата у  даній справі дійшла висновку, що, хоча раніше 
набута словесна торговельна марка MUSTANG є  відомою німецьким 
споживачам одягу, надані докази не  дозволяють встановити, що  обі-
знаність цією торговельною маркою у  Німеччині є  надзвичайною. 
До того ж, Апеляційна палата вважає, що надані докази не є достатніми 
для доведення відомості раніше набутої графічної торговельної марки. 
Відповідно, Апеляційна палата обмежила свій аналіз раніше набутою 
словесною торговельною маркою. Що  ж до  схожості між  протиставле-
ними торговельними марками, Апеляційна палата дійшла висновку, що, 
незважаючи на відмінності у загальному візуальному враженні, схожість 
між  позначеннями у  цілому є  вищою за  середню на  підставі візуаль-
ної схожості та  фонетичної і  концептуальної тотожності. Зрештою, 
Апеляційна палата постановила, що позивач не довів наявність ризику 
шкоди розрізняльній здатності чи репутації своєї торговельної марки. 
Зокрема, Апеляційна палата дійшла висновку, що  позивач не  довів, 
що його торговельна марка мала настільки надзвичайно високу репута-
цію, що вірогідність зв’язку із будь-яким іншим товаром була б настільки 
очевидною, що не вимагала б жодних доказів. До того ж, позивач не надав 
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доказів свого твердження щодо негативного іміджу тютюнової індустрії 
та впливу цього іміджу на покупців одягу.

[…]

Щодо репутації раніше набутої торговельної марки

27 Позивач вважає, що  Апеляційна палата припустилася помилки, коли 
оцінили репутацію торговельної марки MUSTANG у  Німеччині як 
не  «надзвичайну». По-перше, позивач вважає, що  застосування поло-
жень частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009 вимагає існування лише 
звичайної репутації раніше набутої торговельної марки. До  того  ж, 
позивач вважає, що  надані ним докази доводять, що  зазначена торго-
вельна марка має надзвичайну репутацію у  Німеччині. Торговельна 
марка MUSTANG вже багато років є однією із найвідоміших торговель-
них марок для  одягу у  Німеччині. Аргументація апеляційної палати 
не ставлять під сумнів дане твердження.

28 У  світлі вищезазначеного, Суд підтверджує, що  для  застосування 
частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009 вимагається лише, щоб раніше 
набута торговельна марка мала репутацію, та не йдеться про «надзви-
чайну» репутацію. Поміж іншим, це твердження не було поставлено під 
сумнів Апеляційною палатою в  оскарженому рішенні. Тим не  менш, 
відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою у  п. 35 оскарженого 
рішення, інтенсивність репутації може бути доречною під час доведення 
можливості того, що  відповідний загал встановить зв'язок між  двома 
торговельними марками. Відповідно, попередня судова практика ствер-
джує, що  у  випадку заперечення, поданого на  підставі раніше набутої 
торговельної марки, яка має надзвичайно високу репутацію, майбутній 
негіпотетичний ризик шкоди або несправедливої вигоди, яка буде отри-
мана торговельною маркою відповідача від торговельної марки особи, 
яка подала заперечення, є  настільки очевидним, що  особа, яка подала 
заперечення, не має посилатися на чи доводити будь-який інший факт 
для  доведення такого ризику (див. рішення у  справі VIPS, п. 24, EU: 
T:2007:93, п. 48 та зазначені там судові рішення).

29 Для  того, щоб зрозуміти,  чи Апеляційна палата мала дійти висновку, 
що  раніше набута словесна торговельна марка має «надзвичайну» 
репутацію, Суд нагадує, що репутація торговельної марки оцінюється із 
точки зори відповідного загалу, для якого призначені товари чи послуги, 
щодо яких використовується така торговельна марка. Суд не заперечує 
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того факту, що  відповідний загал складається із нормально поінфор-
мованих та достатньо уважних і обачних середньостатичних німецьких 
споживачів.

30 Апеляційна палата дійшла висновку, що  із точки зори такого загалу 
раніше набута словесна торговельна марка має репутацію, але така 
репутація не є «надзвичайною», оскільки документи, надані позивачем, 
не  дозволили встановити частку ринку, що  займає дана торговельна 
марка, і  тому, що  у  дослідженні ринку «Outfit» [одягу], здійсненого 
Spiegel-Verlag на етапі адміністративної процедури, не було прокомен-
товано ні  природу, ні  процес оцінювання отриманих даних. Позивач 
не  погоджується з  цим аргументом, стверджуючи, що  із результатів 
дослідження «Outfit» від 2007 р. випливає, що із близько 250 торговельних 
марок для одягу лише 7 мали рівень відомості, вищий за рівень відомості 
позивача. До того ж, відсутність даних щодо частки ринку не виправдо-
вує підхід Апеляційної палати, оскільки, по-перше, враховуючи кіль-
кість суб’єктів господарювання на  ринку одягу, питання частки ринку 
має лише вторинне значення під час оцінювання репутації торговельної 
марки для одягу; та, по-друге, загадане дослідження показало, що 27 % 
населення Німеччини мало товари торговельної марки MUSTANG, таким 
чином розмістивши дану торговельну марку дуже високо у  категорії 
«володію товарами даної торговельної марки» у порівняння із іншими 
торговельними марками для одягу.

31 Із метою оцінки твердження позивача, Суд нагадує, що під час оціню-
вання репутації торговельної марки мають враховуватися усі належні 
елементи, зокрема, частка на  ринку, що  займає раніше набута торго-
вельна марка, інтенсивність, географічне охоплення та  тривалість її 
використання, а також обсяг інвестицій, зроблених компанією для про-
мочування даної торговельної марки; у  той же час, від торговельної 
марки не вимагається ні відомості серед певного відсотку відповідного 
загалу, ні щоб репутація даної торговельної марки поширювалася на усю 
територію, де зареєстрована така торговельна марка, оскільки достатньо 
наявності репутації на значній частині такої території [див. за аналогією 
рішення від 14 вересня 1999  р. у  справі, General Motors, C-375 / 97, Rec, 
пп. 24, 25 та 27-29, та від 19 червня 2008 р. у справі Mülhens / OHMI – Spa 
Monopole (MINERAL SPA), T-93 / 06, п. 33].

32 На  підставі документів, наданих позивачем Апеляційній палаті, було 
встановлено, що словесна торговельна марка позивача має значну репу-
тацію серед відповідного німецького загалу. У п. 20 оскарженого рішення 
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Апеляційна палата зазначає, що із наданих документів випливає: про-
тягом періоду у 17 років зазначена торговельна марка мала обізнаність 
серед населення, що постійно перевищувала 80 %.

33 Тим не менш, Апеляційна палата не припустилася помилки, коли дійшла 
висновку, що дана торговельна марка не має «надзвичайної» репутації, 
тобто надзвичайно високої репутації у  сенсі термінів, використаних 
у судовій практиці, що перерахована у п. 28 вище за текстом. Насправді, 
відсоток обізнаності, наведений у  п. 32 вище за  текстом, не  дозволяє 
дійти висновку, що  репутація торговельної марки є  надзвичайною, 
оскільки, відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою, надані 
документи недостатньо пояснюють методологію, використану для збору 
та оцінювання згаданих даних.

34 До того  ж, позивач приходить до  хибного висновку, стверджуючи, що, 
виходячи із великої кількості суб’єктів господарювання на ринку одягу, 
частка ринку має лише вторинне під час оцінювання репутації торго-
вельної марки для одягу. Насправді, відповідно до зазначеного у п. 31 
вище за  текстом, частка ринку є  одним із елементів, що  мають бути 
враховані під час оцінювання репутації торговельної марки. Той факт, 
що  існує велика кількість суб’єктів господарювання на  ринку одягу 
не  означає, що  частка ринку має лише вторинне під час оцінювання 
репутації торговельної марки для одягу. Відсутність даних щодо частки 
ринку, яка займає позивач на  ринку, який, за  твердженнями самого 
позивача, включає велику кількість суб’єктів господарювання, є одним 
із факторів недостатності доказів на користь «надзвичайної» репутації 
раніше набутої словесної торговельної марки.

35 До того  ж, позивач вважає, що Апеляційна палата помилилася, відмо-
вившись надати правову охорону репутації раніше набутої графічної 
торговельної марки. Згідно із позивачем, той факт, що  дослідження 
«Outfit» стосується лише елементу «mustang», без  зображення галопу-
ючого коня, не  дозволяє дійти висновку, що  графічний елемент, де 
зображений галопуючий кінь, який є частиною раніше набутої графіч-
ної торговельної марки, не має рівня відомості, який можна прирівняти 
до рівня відомості раніше набутої торговельної марки. Навпаки, графіч-
ний елемент постійно використовується протягом значної кількості часу 
і асоціюється із словесним елементом, а тому графічний елемент досяг 
серед споживачів рівень відомості, що є еквівалентним до рівня відомо-
сті словесної торговельної марки.
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[…]

37 Позивач не заперечує той факт, що дослідження «Outfit» стосується тор-
говельних марок, що містять словесний елемент «mustang» без галопую-
чого коня, використаного у раніше набутій графічній торговельній марці. 
Хоча галопуючий кінь і є важливою частиною композиції раніше набутої 
графічної торговельної марки, ця обставина не  звільняє позивача від 
обов’язку довести репутацію цієї торговельної марки серед відповідного 
загалу. Дослідження та рекламні оголошення, надані позивачем як доказ 
під час адміністративної процедури у  ВГВР не  посилаються на  раніше 
набуту графічну торговельну марку як таку. Посилання на раніше набуту 
графічну торговельну марку в інших документах, наданих на етапі адмі-
ністративної процедури у ВГВР, не є достатніми для доведення репутації 
цієї торговельної марки.

38 Зокрема, є недостатнім той факт, що позивач надав декілька рекламних 
оголошень, де використовуються схожі графічні торговельні марки, 
серед них така графічна торговельна марка:

39 Той факт, що дана графічна торговельна марка містить зображення коня, 
не  дозволяє дійти висновку щодо існування репутації раніше набутої 
графічної торговельної марки. З одного боку, відповідно до зазначеного 
Апеляційною палатою у п. 25 оскарженого рішення, графічний елемент, 
де зображено коня, є дуже маленьким і має маленьку вагу у загальному 
враженні від цієї торговельної марки, тому відповідний загал не впізнає 
у  цьому способі використання зареєстровану графічну торговельну 
марку. З іншого боку, позивач не довів репутації графічної торговельної 
марки наведеної у  п. 38 вище. Позивач не  довів достатність розпов-
сюдження рекламних кампаній, що  включають цю торговельну марку. 
Позивач не надав інформацію щодо кількості осіб, що читають видання 
Sportswear, де було опубліковано декілька оголошень; щодо цільової 
аудиторії та частотності публікації оголошень чи щодо кількості клієн-
тів відповідних модних каталогів. До  того  ж, оскільки у  модних ката-
логах вказано також ціну для  оптової закупівлі дистриб’юторами, Суд 
не може із точністю встановити, що такі каталоги знаходилися у доступі 
відповідного загалу цієї торговельної марки, що  представляє собою 
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середньостатистичних споживачів (див. п. 29 вище). Що  ж до  наданих 
документів, де містилися інші графічні торговельні марки із зображен-
ням коня, Суд констатує, що вони також не дозволяють дійти висновку 
про існування репутації раніше набутої графічної торговельної марки. 
Відповідно, Суд відкидає твердження позивача щодо того, що репутація 
раніше набутої торговельної марки не була врахована.

Щодо схожості між відповідними позначеннями

40 Позивач вважає, що, виходячи із фонетичної та  концептуальної іден-
тичності, а  також візуальної схожості двох позначень, що  є  вищою 
за  середню, загальна схожість між  цими позначеннями є  дуже висо-
кою, а не просто «вищою за середню», як стверджує Апеляційна палата 
в рішенні, що оскаржується.

41 З цього приводу Суд нагадує, що  для  задоволення вимоги щодо схо-
жості торговельних марок, встановленої частиною 5 статті 8 Регламенту 
№ 207 / 2009, не  обов’язково доводити, що  із точки зору відповідного 
загалу існує ризик змішування між  раніше набутою торговельною мар-
кою із репутацією та  заявленою торговельною маркою. Достатньо, щоб 
рівень схожості між  цими двома торговельними марками призводив 
до того, що відповідний загал встановить між ними зв'язок [див. рішення 
від 24 березня 2011 р. у справі Ferrero / OHMI, C-552 / 09 P, EU: C:2011:177, 
п. 53; від 20 листопада 2014 р. у справі Intra-Presse / Golden Balls, C-581 / 13 
P та  C-582 / 13 P, EU: C:2014:2387, п. 72, та  від 16 квітня 2008  р. у  справі 
Citigroup et Citibank / OHMI-Citi (CITI), T-181 / 05, EU: T:2008:112, п. 64 та 65].

42 Тим не менш, чим більш схожими є протиставлені торговельні марки, 
тим більшою є вірогідність, що заявлена торговельна марка наштовхне 
відповідний загал на  думку про  раніше набуту торговельну марку із 
репутацією (див. за аналогією рішення від 27 листопада 2008 р. у справі 
Intel Corporation, C-252 / 07, п. 44).

43 Глобальне оцінювання, що  має на  меті встановити наявність зв’язку 
між  протиставленими торговельними марками повинне спиратися, 
у  частині візуальної, фонетичної  чи концептуальної схожості проти-
ставлених позначень, на  загальне враження, що  справляють ці позна-
чення, враховуючи, зокрема, їх  розрізняльні та  домінуючі елементи 
[див. рішення від 16 травня 2007 р. у справі La Perla / OHMI – Worldgem 
Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137 / 05, EU: T:2007:142, 



70

п. 35, та  від 25 березня 2009  р., у  справі L’Oréal / OHMI – Spa Monopole 
(SPALINE), T-21 / 07, EU: T:2009:80, п. 18].

44 У той же час, оцінювання схожості між двома торговельними марками 
не  може обмежуватися врахуванням лише однієї складової складеної 
торговельної марки та її порівнянням із іншою торговельною маркою. 
Навпаки, порівняння має здійснюватися, аналізуючи торговельні марки 
у цілому, що не виключає того факту, що загальне враження від складе-
ної торговельної марки у  пам’яті відповідного загалу може, за  певних 
обставин, домінуватися одним чи декількома складовими елементами 
цієї торговельної марки [див., за аналогією, рішення від 15 грудня 2009 р. 
у  справі Trubion Pharmaceuticals / OHMI-Merck (TRUBION), T-412 / 08, EU: 
T:2009:507, п. 35 та зазначену там судову практику].

45 У даному випадку, не заперечується той факт, що заявлена торговельна 
марка та раніше набута словесна торговельна марка є фонетично та кон-
цептуально схожими. Що ж до візуальної схожості між протиставленими 
торговельними марками, Апеляційна палата належним чином констату-
вала, що дані торговельні марки у цілому мають середній рівень візуаль-
ної схожості. Справді, слово «mustang» у заявленій торговельній марці 
є тотожним до раніше набутої словесної торговельної марки. До того ж, 
це слово у  заявленій торговельній марці є  домінуючим у  порівнянні 
із зображенням галопуючого коня та  інших елементів заявленої тор-
говельної марки, а  саме: різних кольорів, чорної рамки, емблеми із 
великою літерою «Т» та висловом «20 class a filter cigarettes»; у той же 
час, не можна не врахувати ці елементи. Тим не менш, заявлена торго-
вельна марка відрізняється від раніше набутої словесної торговельної 
марки на підставі відмінностей у зображені коня та інших вищезгаданих 
елементів.

46 Враховуючи середній рівень візуальної схожості на підставі відміннос-
тей у загальному вражені, а також фонетичну та концептуальну тотож-
ність, Апеляційна палата не  вчинила помилки, коли констатувала у  п. 
30 оскарженого рішення, що схожість між позначеннями була у цілому 
вище за середню.

47 Цей висновок не спростовується аргументами позивача, який стверджує, 
що рівень схожості між позначеннями є дуже високим. Зокрема, відпо-
відний загал помітить чорну рамку, в середині якої знаходиться простір 
для надпису щодо шкідливості тютюну для здоров’я, який вимагається 
законом. Така функція чорної рамки не  впливає на  факт сприйняття 
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її відповідним загалом і  не  перетворює цей елемент, на  відміну від 
тверджень позивача, на просто описовий. Зрештою, позивач помилково 
стверджує, що емблема із великою літерою «Т» майже не сприймається 
відповідним загалом. Враховуючи розміри цієї емблеми, вона не може 
вважатися незначною для відповідного загалу.

Щодо існування зв’язку між відповідними торговельними марками

48 В  оскарженому рішення Апеляційна палата стверджує, що  позивач 
не  довів існування достатнього зв’язку між  протиставленими торго-
вельними марками. Апеляційна палата дійшла висновку, що  товари 
є не схожими. Сторінки у мережі Інтернет, надані позивачем на доказ 
того, що  такі компанії як Marlboro та  Camel видають ліцензії на  одяг, 
не доводить того факту, що видача ліцензії на одяг є поширеною прак-
тикою у тютюновій галузі. Апеляційна палата дійшла висновку, що, хоча 
відповідному загалу і  відомий той факт, що  великі компанії видають 
ліцензій на дуже різноманітний ряд товарів, лише це факт не означає, 
що між такими товарами існує схожість. До того ж, позивач не зміг дове-
сти надзвичайну репутацію своєї раніше набутої торговельної марки, 
у випадку якої вірогідність зв’язку із іншими товарами була б очевид-
ною. Апеляційна палата також дійшла висновку, що, оскільки виробники 
одягу не  практикують видачу ліценції на  цигарки, споживач не  має 
підстав припускати існування такої ліцензії, побачивши заявлену тор-
говельну марку. До того ж, Апеляційна палата вважає, що, враховуючи 
обмеження на  рекламу тютюну та  тютюнових виробів, для  цільового 
користувача споживання тютюну вже  не  пов’язане із певним стилем 
у  одязі  чи ставленням до  життя, що  виражається через певний одяг; 
таким чином, між двома групами товарів відсутня «передача іміджу».

49 Позивач заперечує такий висновок. На  думку позивача, побачивши 
товар із заявленою торговельною маркою, відповідний загал встановить 
зв'язок із товарами, що позначаються раніше набутими торговельними 
марками. Позивач вважає, що саме відомість, а не репутація, має вра-
ховуватися під час оцінювання ризику асоціювання. Маючи рівень 
відомості у  80 % серед відповідного загалу, позивач вважає, що  така 
відомість є достатньо високою, щоб припустити наявність ризику асо-
ціювання між торговельними марками, що є тотожними з фонетичної 
та концептуальної точок зору та є майже тотожними з візуальної точки 
зору. До того  ж, позивач вважає, що  між  відповідними товарами існує 
особливий зв'язок, що  призведе до  асоціювання цільовою аудиторією 
товарів, позначених відповідними торговельними марками, оскільки 
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йдеться про  товари, що  піддаються «передачі іміджу» (англ. Brand-
Stretching, укр. парасолькове розширення бренду). Передача іміджу – це 
форма непрямої реклами, що  використовується такими виробниками 
тютюнових виробів, як Marlboro та Camel для обходу рекламних обме-
жень, що існують для цигарок. Передача іміджу полягає у використанні 
торговельної марки для інших товарів. Таким чином, Marlboro та Camel 
використовують вже  існуючий імідж торговельної марки для  цигарок 
для  рекламування одягу, що, у  свою чергу, приносить користь торго-
вельній марці для цигарок. Позивач підкреслює, що відповідний загал 
є свідомим того факту, що компанії, яким належать відомі торговельні 
марки, видають ліцензії на широкий асортимент товарів. Для ілюстрації 
цього твердження позивач посилається на Davidoff та Dunhill. Позивач 
підкреслює, що, на  відміну від тверджень Апеляційної палати, відсут-
ність практики видачі ліцензій виробниками одягу на  виробництво 
цигарок не дозволяє дійти висновку, що відповідний загал не припустить 
про існування такої ліцензії, оскільки виробнику одягу, зокрема Cartier, 
вже видавала ліцензії на цигарки. Відповідно, доцільним є припустити, 
що між позивачем та третьою стороною процесу існує зв'язок на основі 
ліцензії, і, таким чином, відповідний загал асоціюватиме ці торговельні 
марки.

50 З цього приводу, Суд нагадує, що шкода, передбачена частиною 5 статті 
8 Регламенту № 207 / 2009, коли вона має місце, є  результатом певного 
рівня схожості між раніше набутою та пізніше набутою торговельними 
марками, схожістю, що призводить до «наближення» цих торговельних 
марок з  точки зору відповідного загалу, який встановлює між  цими 
торговельними марками зв'язок, навіть не плутаючи їх між собою [див. 
рішення від 6 липня 2012 р. у справі Jackson International / OHMI – Royal 
Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60 / 10, EU: T:2012:348, п. 19 і зазна-
чену там судову практику].

51 Існування зв’язку між проставленими торговельними марками у сприй-
нятті відповідного загалу має оцінюватися глобально, враховуючи 
усі належні фактори конкретної справи. Серед таких факторів: рівень 
схожості між протиставленими торговельними марками; природа това-
рів чи послуг, щодо яких зареєстрована торговельна марка, включно із 
рівнем схожості чи віддаленості товарів чи послуг; а також цільова ауди-
торія, інтенсивність репутації раніше набутої торговельної марки; сту-
пінь розрізняльної здатності, притаманної раніше набутій торговельній 
марці  чи набутої нею через використання; існування ризику змішу-
вання [див. за аналогію рішення у справі Intel Corporation, що згадане 
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у п. 42 вище, EU: C:2008:655, п. 42; та ROYAL SHAKESPEARE, що згадане 
у  п. 50 вище, EU: T:2012:348, п. 21, та  рішення від 12 лютого 2015  р. 
у  справі Compagnie des montres Longines, Francillon / OHMI – Staccata 
(QUARTODIMIGLIO QM), T-76 / 13, EU: T:2015:94, п. 124 і  зазначену 
там судову практику]. За відсутності такого зв’язку у сприйнятті загалу, 
використання пізніше набутої торговельної марки не  може призвести 
до  отримання несправедливої вигоди із розрізняльної здатності  чи 
репутації раніше набутих торговельних марок або  до  завдання таким 
торговельним маркам шкоди (рішення у справі QUARTODIMIGLIO QM, 
згадане вище за текстом, EU: T:2015:94, п. 125).

52 Зокрема, хоча правдивим є  твердження, що  чим  більшою є  схожість 
між  протиставленими торговельними марками, тим більшою є  віро-
гідність, що пізніше набута торговельна марка наштовхне відповідний 
загал на думку про раніше набуту торговельну марку із репутацією, про-
ста схожість між протиставленими торговельними марками не є достат-
ньою для  отримання висновку про  існування зв’язку між  цими 
торговельними марками [рішення від 25 січня 2012  р., Viaguara / OHMI 
– Pfizer (VIAGUARA), T-332 / 10, EU: T:2012:26, п. 44).

53 У рамках даної справи було встановлено, що протиставлені торговельні 
марки мають рівень схожості вищий за  середній (див. п. 46 вище). 
До того ж, раніше набута словесна торговельна марка має значну репута-
цію, але ця репутація не є надзвичайною (див. п. 32 вище). Відповідний 
загал для  товарів, щодо яких використовується раніше набута торго-
вельна марка, та  товарів, щодо яких використовується пізніше набута 
торговельна марка, дублюються, оскільки обидві торговельні марки 
спрямовані на середньостатистичного споживача.

54 Тим не менш, тютюнові вироби, щодо яких використовується заявлена 
торговельна марка, та одяг, щодо якого використовується раніше набута 
торговельна марка, є  різними у  зв’язку із відмінністю їх  природи. Суд 
не  заперечує той факт, що  великі компанії видають ліцензії на  дуже 
різноманітні товари. Тим не  менш, як було зазначено Апеляційною 
палатою, лише цього факту не достатньо, щоб констатувати близькість 
між  відповідними товарами. У  той же час, як зазначає Апеляційна 
палата, позивач не довів, що видача ліцензії на одяг є розповсюдженою 
практикою у тютюновій галузі. Насправді, навіть якщо може вважатися 
досить відомим той факт, що торговельні марки для цигарок Marlboro 
та Camel продавали одяг під цими торговельними марками, цього факту 
не  достатньо, щоб стверджувати про  наявність загальної практики. 
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У той же час, позивач не довів, що видача ліцензій на тютюнові вироби 
є розповсюдженою серед власників торговельних марок на одяг. Більш 
того, у своєму позові позивач визнає, що практика видачі виробниками 
одягу ліцензії на цигарки є нерозповсюдженою. Навіть якщо виявиться, 
що  деякі із власників прав на  торговельні марки для  одягу видавали 
такий вид ліцензій, цього недостатньо для того, щоб довести, що відпо-
відний загал сприйматиме це як розповсюджену практику. Відповідно, 
на відміну від тверджень позивача, Апеляційна палата могла дійти вис-
новку, що між відповідними товарами відсутній особливий зв'язок.

55 Окрім того, із загального аналізу усіх належних елементів випливає, 
що Апеляційна палата не помилилася, коли стверджувала, що відповід-
ний загал не  встановить зв’язку між  протиставленими торговельними 
марками. Незважаючи на схожості між протиставленими торговельними 
марками та  значну репутацію раніше набутої словесної торговельної 
марки, відмінність у  природі товарів, щодо яких використовуються 
протиставлені торговельні марки, та  відсутність близькості між  ними 
означають, що Апеляційна палата могла дійти висновку, що відповідний 
загал не встановить зв'язок між протиставленими торговельними мар-
ками. Товари, щодо яких використовуються протиставлені торговельні 
марки, є  настільки несхожими, що  заявлена торговельна марка буде 
не здатна наштовхнути відповідний загал на думку про раніше набуту 
торговельну марку.

56 У будь-якому випадку, навіть якщо можна дійти висновку, що відповід-
ний загал встановив би зв'язок між  протиставленими торговельними 
марками, із причин, наведених вище, Апеляційна палата не порушила 
положення частини 5 статті 8 Регламенту № 207 / 2009.

Щодо ризику шкоди

57 В оскарженому рішенні, Апеляційна палата дійшла висновку, що позивач 
не довів своє твердження щодо того, що тютюнова галузь має негативний 
імідж. Апеляційна палата, посилаючись на приклад відомих торговель-
них марок для пива та спиртних напоїв, дійшла висновку, що шкідливий 
вплив певного товару на  здоров’я  не  обов’язково призведе до  посла-
блення репутації відповідної торговельної марки. Зокрема, стосовно 
наданого позивачем дослідження «Reader’s Digest Europe Health 2005», 
де зазначається, що у сфері охорони здоров’я тютюнові компанії викли-
кають у опитаних більш негативні емоції, ніж фармацевти, Апеляційна 
палата дійшла висновку, що  дане твердження, незалежно від джерела 
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інформації, не  надає жодної інформації щодо репутації торговельних 
марок для тютюну та цигарок серед покупців одягу; до того ж, значна 
частина німецьких споживачів продовжує купувати цигарки чи тютюн.

58 Позивач вважає, що заплановане використання заявленої торговельної 
марки ризикує зашкодити репутації торговельних марок позивача. 
Згідно із позивачем, Апеляційна палата не може посилатися на приклад 
торговельних марок на  алкогольні напої для  доведення твердження, 
що  шкідливий вплив тютюну на  здоров’я  не  обов’язково послабить 
репутацію торговельних марок позивача. Позивач вважає, що, на  від-
міну із ситуації із алкогольними напоями, у випадку із тютюном навіть 
незначне його споживання несе загрозу для здоров’я. До того ж, позивач 
вважає, що  тютюнова галузь має негативний імідж, оскільки цигарки 
призводять до  залежності і тому, що тютюнова галузь роками запере-
чувала шкоду для  здоров’я  та  ризики залежності від тютюну. Погана 
репутація тютюнової галузі, на  думку позивача, також доведена тим 
фактом, що  спеціалізовані медичні видання відмовляються публіку-
вати результати досліджень, що спонсовані тютюновою галуззю. Імідж 
свободи, розслабленості, шарму, що раніше асоціювалися із цигарками, 
дедалі слабшає. Спираючись на  інформацію, оприлюднену у  мережі 
Інтернет та додану до позову, позивач стверджує, що більшість молоді 
вважає, що  паління не  є  «крутим». Нещодавно проведене опитування 
вказує, що 70 % населення Німеччини від 14 років не палить. Згідно із 
результатами іншого опитування, що наведено у додатках, більше поло-
вини курців хотіли б припинити паління; більшість із них посилається 
на проблеми із здоров’ям, вірогідні у майбутньому або вже існуючі.

59 Стосовно наведених аргументів, Суд нагадує, що власник прав на раніше 
набуту торговельну марку не зобов’язаний доводити існування дійсної 
та реальної шкоди свої торговельній марці у сенсі положень частини 5 
статті 8 Регламенту № 207 / 2009; такий правовласник має лише надати 
елементи, що дозволяють prima facie дійти висновку, що існує майбут-
ній негіпотетичний ризик шкоди або  несправедливої вигоди. Такий 
висновок, зокрема, може бути отриманий на основі логічних умовиво-
дів, що є результатом аналізу вірогідностей та із врахуванням звичних 
практик у даній галузі торгівлі, а також усіх інших належних обставин. 
Якщо можна передбачити, що  така шкода стане результатом викори-
стання більш пізньої торговельної марки її правовласником, власник 
прав на  раніше набуту торговельну марку не  зобов’язаний очікувати 
реального настання такої шкоди для  того, щоб заборонити викори-
стання більш пізньої торговельної марки. Тим не менш, правовласник 
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має вказати на  існування елементів, що  дозволяють дійти висновку, 
що  у  майбутньому матиме місце серйозний ризик такої шкоди (див. 
рішення у справі ROYAL SHAKESPEARE, EU: T:2012:348, п. 53 і зазначену 
там судову практику).

60 Щодо шкоди, яку безпідставне використання заявленої торговельної 
марки може завдати репутації раніше набутої торговельної марки, Суд 
нагадує, що така шкода існує, коли товари та послуги заявленої торговель-
ної марки можуть сприйматися загалом таким чином, що привабливість 
раніше набутої торговельної марки зменшиться. Зокрема, ризик шкоди 
може існувати, коли згадані товари чи послуги мають характеристику чи 
якість, які можуть зчиняти негативний вплив на  імідж раніше набутої 
торговельної марки із репутацією, у  зв’язку із її тотожністю  чи схожі-
стю із заявленою торговельною маркою (див. рішення у справі VIPS, EU: 
T:2007:93, п. 39 і зазначену там судову практику).

[…]

62 Зокрема, хоча беззаперечним є твердження щодо шкідливості паління 
для здоров’я, Суд констатує, що позивач не надав доказів, що дозволили б 
встановити існування серйозного ризику втрати привабливості раніше 
набутої торговельної марки для одягу з точки зору відповідного загалу 
у зв’язку із продажем цигарок під заявленою торговельною маркою.

63 Апеляційна палата належним чином дійшла висновку, що дослідження 
«Reader’s Digest Europe Health 2005» не  відображає сприйняття торго-
вельних марок для тютюну та цигарок із точки зору покупців одягу. Хоча 
науково доведено, що тютюн шкодить здоров’ю і хоча відомим є той факт, 
що у Німеччині тютюн наразі сприймається як щось погане для здоров’я, 
із цього твердження автоматично не  випливає послаблення репутації 
товарів у галузі одягу, якщо такі товари асоціюються із тютюном.

64 Не можна стверджувати, що оскільки тютюн є шкідливим для здоров’я, 
існує ризик втрати привабливості торговельної марки, що асоціюється із 
тютюном.

65 Окрім цього, Суд відзначає, що  позивач у  своєму позові посилається 
на  приклад торговельної марки Davidoff, яка хоч спочатку і  була тор-
говельною маркою для  тютюнових виробів, тепер більше асоціюється 
із парфумами. Той факт, що  торговельна марка Davidoff, яка спо-
чатку використовувалися для  виробів, що  містять тютюн, згодом була 
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використана виробником для  інших товарів, як, наприклад, парфуми, 
і  що  така торговельна марка також асоціюється у  споживача із цими 
іншими товарами, вказує на  те, що  шкідливість тютюну автоматично 
не  призводить до  втрати привабливості для  споживачів торговельної 
марки, яка спочатку асоціювалася із тютюновими виробами, під час її 
використання для інших товарів.

66 Відповідно, позивач не надав достатньо доказів, що дозволили б дійти 
висновку щодо існування серйозного ризику майбутньої шкоди репута-
ції раніше набутої словесної торговельної марки у зв’язку із реєстрацією 
заявленої торговельної марки Співтовариства.

67 На підставі вищезазначеного, Суд відмовляє у задоволені єдиної позив-
ної вимоги позивача та, відповідно, відмовляє у задоволені позову.
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Частина 2. Промислові зразки

Розділ 2.1. Підстави для  визнання промислового зразку 
недійсним

2.1.1. Відсутність індивідуального характеру. Відсутність відмінного 
загального враження. Визначення поняття «інформований користу-
вач» та «ступінь свободи автора». Справа Shenzhen, T-153 / 08

РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (Друга палата)

Від 22 червня 2010 р.

«Промисловий зразок Співтовариства – Визнання недійсності – Зареєстрований 
промисловий зразок Співтовариства, де зображено обладнання для комуніка-
ції – Попередній міжнародний промисловий зразок – Підстави для визнання 

промислового зразка недійсним – Відсутність індивідуального характеру 
– Відсутність відмінного загального враження – Інформований користувач – 

Ступінь свободи автора – Докази оприлюднення першого промислового зразка 
– Стаття 4, частина 1, 6, частина 1, пункт b), та Стаття 2, 7, частина 1, та Стаття 

25, частина 1, пункт b), Регламенту (ЄС) № 6 / 2002»

У справі T-153 / 08,

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, зареєстрована у м. Шеньчжень, провінція 
Гуандун (Китай), представлена адвокатами п. М. Хартман та п. М. Хелмер,

позивач,

проти

Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представленого аген-
том п. А. Фоліар-Монгірал,

відповідач,

і де стороною в апеляції, що розглядалася Апеляційною палатою ВГВР, і третьою 
стороною даного процесу є:



79

Bosch Security Systems BV, зареєстрована у Ейндховені (Нідерланди), представ-
лена адвокатами п. К. Гілен, М. Бом та Б. ван Гуннік,

об’єктом якої є  апеляція, подана проти рішення Апеляційної палати ВГВР від 
11 лютого 2008  р. (справа R 1437 / 2006-3), стосовно процесу визнання недійс-
ності промислового зразку між  Bosch Security Systems BV та  Shenzhen Taiden 
Industrial Co. Ltd,

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (Друга палата),

У  складі головуючого судді п. І.  Пеліканова (доповідач), п. К.  Юрімае 
та п. С. Солдевіла Фрагосо (судді);

за участі секретаря судового засідання: п. К. Кантца;

проаналізувавши позов, поданий до Секретаріату суду першої інстанції 25 квітня 
2008 р.;

проаналізувавши заперечення проти позивної заяви, подане ВГВР 
до Секретаріату суду першої інстанції 25 липня 2008 р.;

проаналізувавши заперечення проти позивної заяви, подане третьою стороною 
до Секретаріату суду першої інстанції 4 серпня 2008 р.;

провівши слухання 19 січня 2010 р.;

прийняв таке рішення

Рішення

Описова частина

1 Позивач, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, є власником прав на промис-
ловий зразок Співтовариства, зареєстрованого під номером 214 / 903-0001 
11 серпня 2004 р., із заявленою датою пріоритету 22 квітня 2004 р. (тут 
і  далі «промисловий зразок, що  оскаржується»). Промисловий зразок, 
що оскаржується, призначений для нанесення на «обладнання для кому-
нікації», зображено наступним чином:
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1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6

1.7
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2  2 вересня 2005 р. третя сторона процесу, Bosch Security Systems BV, подала 
до  Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР) заяву щодо 
визнання недійсним промислового зразка, що оскаржується, на підставі 
статті 25, частини 1, пункту b), Регламенту (ЄС) nº 6 / 2002 Ради ЄС, від 12 
грудня 2001  р., що  промислового зразка Співтовариства. У  заяві щодо 
визнання недійсним третя сторона процесу стверджувала, що промисло-
вий зразок, що оскаржується, не був новим та не містив індивідуального 
характеру, відповідно до передбаченого у статті 4 Регламенту nº 6 / 2002, 
та статтях 5 та 6 цього ж Регламенту.

3 На  підтримку своєї заяви щодо визнання недійсності третя сторона 
посилається на  міжнародний промисловий зразок, зареєстрований 17 
травня 2000 р., під номером DM / 055655, оприлюднений 31 травня 2001 р. 
шляхом його публікації у Віснику Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності (ВОІВ), який має наноситися на  «обладнання, призначене 
для  конференційних систем» (тут і  далі: «міжнародний промисловий 
зразок»). Міжнародний промисловий зразок зображується наступним 
чином:
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4 Третя сторона процесу також надала буклет, вирізки із ЗМІ та рекламу, 
датовані 2000-2001  рр., де зображено промисловий зразок для  облад-
нання для  конференцій (тут і  далі: «промисловий зразок, наведений 
у п. 4»), який, на  її думку, був тотожний міжнародному промисловому 
зразку. Серед зображень, наданих третьою стороною, були наступні:

5 Відділ із визнання недійсності відхилив заяву щодо визнання недійсним 
промислового зразку, у своєму рішенні від 15 вересня 2006 р.
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6 Третя сторона процесу подала апеляцію до ВГВР проти рішення Відділу 
із визнання недійсності 6 листопада 2006  р., на  підставі статей 55-60 
Регламенту nº 6 / 2002.

7 Апеляційна палата ВГВР задовольнила апеляцію рішенням від 11 лютого 
2008 р. (тут і далі: «рішення, що оскаржується»). Порівнюючи, з одного 
боку, промисловий зразок, що  оскаржується, та, з  іншого боку, міжна-
родний промисловий зразок у зв’язці із двома зображеннями промис-
лового зразка, наведеного у п. 4, Апеляційна палата зробила висновок, 
що, на перший погляд, промисловий зразок, що оскаржується, є новим, 
оскільки протиставлені промислові зразки не  є  тотожними, а  відмін-
ності між  ними не  є  незначними. Тим не  менш, Апеляційна палата 
дійшла висновку, що, враховуючи досить високий ступінь свободи 
автора промислових зразків, призначених для використання на облад-
нанні для  конференцій, відмінності між  протиставленими промисло-
вими зразками не  були достатньо помітними, щоб справити відмінне 
загальне враження на поінформованого користувача. На підставі вище-
зазначеного, Апеляційна палата постановила, що промисловому зразку, 
що оскаржується, бракує індивідуального характеру.

Позивні вимоги сторін

8 Позивач вимагає від Суду:

– Скасувати рішення, що оскаржується.

– Присудити відшкодування судових витрат з  ВГВР, включно із тими, 
що поніс позивач під час розгляду справи Апеляційною палатою.

9 ВГВР вимагає від Суду:

– Відхилити позов.

– Присудити відшкодування судових витрат з позивача.

10 Третя сторона процесу вимагає від Суду:

– Відхилити позов.

– Підтвердити рішення, що оскаржується.
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– Присудити відшкодування судових витрат з  позивача, включно 
із тими, що  понесла третя сторона процесу під час розгляду справи 
Апеляційною палатою та Відділом із визнання недійсності.

11 Під час слухання справи, третя сторона процесу зняла свою другу 
позовну вимогу, а також третю позовну вимогу у частині судових витрат, 
понесених під час розгляду справи Відділом із визнання недійсності.

Обставини справи

12 Позивач наводить дві обставини, на яких ґрунтуються позивні вимоги, 
а саме: порушення статті 63, частини 1, Регламенту nº 6 / 2002, та пору-
шення статей 4, частини 1, та 6 цього Регламенту.

Стосовно першої обставини, що полягає у порушенні статті 63, частини 
1, Регламенту nº 6 / 2002

Позиція сторін

13 Згідно із позивачем, Апеляційна палата порушила положення статті 63, 
частини 1, Регламенту № 6 / 2002, взявши до розгляду факти, які не були 
доведені третьою стороною. Позивач стверджує, що третя сторона про-
цесу не довела той факт, що було оприлюднено буклет та інші документи, 
де фігурував промисловий зразок, наведений у  п. 4, оскільки не  було 
надано даних ні стосовно дати публікації, ні стосовно цільової аудиторії. 
До того ж, третя сторона не довела, що промисловий зразок, наведений 
у п. 4, є тотожним міжнародному промисловому зразку, а, отже, не було 
доведено існування єдиного попереднього промислового зразку. Позивач 
додає, що на деяких зображеннях промислового зразку, наведеного у п. 4, 
динамік піднімається над обладнанням для конференцій, тоді як у міжна-
родному промисловому зразку не міститься жодних схожих зображень.

14 ВГВР та третя сторону процесу спростовують доводи позивача.

Оцінка обставини Судом першої інстанції

15 У  відповідності із формулюванням позову, перша обставина базується 
на  порушенні статті 63, частини 1, Регламенту № 6 / 2002, відповідно 
до якого, під час розгляду справи із визнання недійсним промислового 
зразка, ВГВР має обмежуватися перевіркою фактів, мотивів та аргумен-
тів, наданих сторонами.
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16 Тим не  менш, позивач посилається на  брак доказів стосовно того, 
що третя сторона подає як єдиний промисловий зразок. Суд зазначає, 
що  перша обставина складається із двох скарг, перша з  яких полягає 
у  порушенні статей 6, частини 1 та  7, частини 1, Регламенту nº 6 / 2002 
щодо оприлюднення промислового зразка, наведеного у  п. 4; друга 
скарга полягає у порушенні статті 6, частини 1, Регламенту щодо про-
ведення відповідності між  промисловим зразком, наведеним у  п. 4, 
та міжнародним промисловим зразком, що було здійснено Апеляційною 
палатою.

– Стосовно оприлюднення промислового зразка, представленого у п. 4

17 Відповідно до  положень статті 6, частини 1, пункту b), Регламенту nº 
6 / 2002, зареєстрований промисловий зразок вважається таким, що має 
індивідуальний характер, коли загальне враження, яке він справляє 
на  поінформованого користувача відрізняється від загального вра-
ження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисло-
вий зразок, який було оприлюднено до дати подання заявки, або, якщо 
заявляється право пріоритету, до дати пріоритету.

18 У статті 7, частині 1 Регламенту № 6 / 2002 уточнюється, що оприлюднен-
ням промислового зразка вважається його опублікування у процесі реє-
страції або у будь-який інший спосіб, або якщо його було представлено, 
комерціалізовано  чи оприлюднено в  будь-який інший спосіб, до дати, 
зазначеної у п. b) частини 1 статті 6 Регламенту nº 6 / 2002, окрім випадків, 
коли ці події обґрунтовано не могли стати відомими в ході нормального 
ведення бізнесу колам, що  спеціалізуються на  галузі, про  яку йдеться, 
та що функціонують в Європейському Союзі.

19 Суд має проаналізувати,  чи із доказів, наданих ВГВР, можна зробити 
висновок, що промисловий зразок, наведений у п. 4, було оприлюднено 
до 22 квітня 2004 р., дата пріоритету, заявлена позивачем стосовно про-
мислового зразка, що оскаржується.

20 На підставі вирізки із іспанського спеціалізованого журналу El Instalador 
de Telecomunicación, наданого третьою стороною до Відділу із визнання 
недійсності, Суд робить висновок, що  обладнання для  конференцій 
«Concentus», чий зовнішній вигляд відповідає промисловому зразку, 
наведеному у п. 4, було представлено публіці на ярмарку Matelec, про-
веденому у м. Мадрид у 2000 р. Решта оголошень та вирізок із ЗМІ, нада-
них третьою стороною Відділу із визнання недійсності, посилаються 
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на  обладнання для  конференцій під тою самою назвою і  включають 
знімки, які, незважаючи на те, що їх було зроблено з різних кутів і з різ-
ним рівнем деталізації, відповідають обладнанню для  конференцій, 
зображеному у вирізці із журналу El Instalador de Telecomunicación.

21 За даних обставин, Суд вважає, що третя сторона довела ВГВР, що про-
мисловий зразок, наведений у  п. 4 було оприлюднено, починаючи із 
2000  р., у  рамках торговельного ярмарку та  в  спеціалізованій пресі. 
У ході нормального ведення бізнесу, кола, що спеціалізуються на галузі 
обладнання для конференцій в ЄС, відслідковують ярмарки та спеціалі-
зовані видання даної галузі.

22 Таким чином, Суд дійшов висновку, що третя сторона процесу змогла 
довести ВГВР, що промисловий зразок, наведений у п. 4, було оприлюд-
нено до  22 квітня 2004  р., що  є  заявленою датою пріоритету для  про-
мислового зразка, що  оскаржується. Отже, Апеляційна палата могла 
враховувати промисловий зразок, наведений у п. 4, тому дана обставина 
має бути відхилена.

– Стосовно відповідності промислового зразка, наведеного у п. 4, між-
народному промисловому зразку

23 Оскільки стаття 6, частина 1, Регламенту № 6 / 2002 посилається на від-
мінність, яка має існувати між загальним враженнями, що справляють 
протиставлені промислові зразки, експертиза індивідуального харак-
теру промислового зразка Співтовариства не може проводитися на під-
ставі конкретних елементів у різних промислових зразках.

24 Таким чином, має бути проведено порівняння між, з одного боку, загаль-
ним враженням, що  справляється промисловим зразком, що  оскар-
жується, та, з  іншого боку, загальним враженням, що  справляється 
кожним із промислових зразків, на  які посилається заявник визнання 
недійсності.

25 Зобов’язання порівняти загальне враження, що  справляється конфлік-
туючими промисловими зразками, не скасовує того, що можуть врахо-
вуватися як зображення того самого промислового зразка елементи, які 
було оприлюднено у різний спосіб, зокрема, частина із них через публі-
кацію в  реєстрі, інша частина через презентацію публіці виробу, який 
містить зареєстрований промисловий зразок. Насправді, метою реє-
страції промислового зразка є  отримання виключного права, зокрема 
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на виробництво та комерціалізацію виробу, на який наноситься промис-
ловий зразок, що призводить до того, що зображення у заявці, зазвичай, 
тісно пов’язані із зовнішнім виглядом виробу, що комерціалізується.

26 Враховуючи дані обставини, Суд має перевірити, чи міжнародний про-
мисловий зразок та промисловий зразок, наведений у п. 4, відповідно 
до тверджень третьої сторони та ВГВР, насправді є зображеннями того 
самого попереднього промислового зразка.

27 Експертиза різних зображень, наданих до ВГВР, міжнародного промис-
лового зразка та промислового зразка, наведеного у п. 4, не виявила еле-
ментів, які б дозволили зробити висновок, що обидва промислові зразки 
відрізняються своїм зовнішнім виглядом. Враховуючи дані обставини, 
хоча у  заявці на  реєстрацію міжнародного зразка не  містяться зобра-
ження апарату із піднятою кришкою, а різні зображення промислового 
зразку, наведеного у п. 4, показують його саме у такому вигляді, на зобра-
женнях 1.1 та 1.6 міжнародного промислового зразка можна побачити 
наявність кришки на шарнірах, а, отже, її можна підняти.

28 Виходячи з цього, хоча під кришкою на поверхні апарату, наведеного у п. 
4, є додаткові елементи у порівнянні із міжнародним промисловим зраз-
ком, промисловий зразок, наведений у п. 4, відповідає усім елементам 
зовнішнього вигляду міжнародного промислового зразку.

29 Таким чином, позивач лише у загальних термінах спростовує тотожність 
між  міжнародним промисловим зразком та  промисловим зразком, 
наведеним у  п. 4, не  надаючи аргументів стосовно конкретних харак-
теристик, які їх відрізняють, ні інших фактичних доказів на доведення 
факту того, що насправді йдеться не про два зображення одного й того 
самого промислового зразка.

30 Враховуючи вищенаведене, Суд дійшов висновку, що Апеляційна палата 
мала підстави стверджувати, що  міжнародний промисловий зразок 
та  промисловий зразок, наведений у  п. 4, є  різними зображеннями 
того самого промислового зразка (тут і далі: «попередній промисловий 
зразок»).

31 Відповідно, Суд відхиляє даний довід позивача, а, отже, і першу обста-
вину, на якій ґрунтуються позивні вимоги.
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Стосовно другої обставини, що полягає у порушенні статей 4, частина 1, 
та 6 Регламенту nº 6 / 2002

Позиція сторін

32 Позивач стверджує, що Апеляційна палата порушила положення статей 
4, частина 1 та  6 Регламенту № 6 / 2002, прийнявши рішення, що  про-
мисловому зразку, що оскаржується, бракує індивідуального характеру, 
враховуючи загальне враження, що  справляється на  інформованого 
користувача.

33 По-перше, позивач стверджує, що  у  галузі технологічно-інформацій-
ного обладнання ступінь свободи автора обмежується функціональні-
стю вищезазначених апаратів та  загальною тенденцією, яка визначає, 
що апарати мають бути невеликого розміру, пласкі, прямокутні, і що вони 
часто містять елементи на шарнірах.

34 Позивач зазначає, що, оскільки інформований користувач ознайомле-
ний із виробами, про які йдеться, він також знає про дані обмеження. 
Таким чином, стверджує позивач, під час оцінки загального враження, 
що  справляється промисловим зразком, вищезазначений користувач 
приділяє більше уваги естетичним, довільним, або таким, що виходять 
за межі звичного, а не функціональним елементам.

35 По-друге, позивач стверджує, що, враховуючи обмеження та  загальні 
тенденції, яким підпорядковується конфігурація обладнання для  кон-
ференцій, загальне враження, яке справляється промисловим зраз-
ком, що  оскаржується, не  визначається його базовою конфігурацією, 
ні  деталями, що  стосуються функціональних аспектів. Позивач зазна-
чає, що  під час оцінки поінформованим користувачем промислового 
зразка, що оскаржується, він характеризуватиметься з естетичної точки 
зору, зокрема, через асиметричний зовнішній вигляд, який є  резуль-
татом поєднання динаміка, приєднаного на  шарнірах із правого боку, 
та маленької панелі із лівого боку, а також через прикрасу у формі сти-
лізованого орла, розміщеного на кришці динаміку приєднаного до верх-
ньої частини апарату, та  через зовнішній вигляд мікрофону та  основи 
його ніжки.

36 По-третє, позивач стверджує, що, проводячи порівняння промислових 
зразків, Апеляційна палата базувалася на схожостях, що визначені функ-
ціональною  чи технічною природою, а  не  на  загальному враженні, де 
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більшу важливість мають елементи, що визначають естетичний вигляд 
апарату. Позивач підкреслює, що, на його думку, конфліктуючі промис-
лові зразки відрізняються саме цими елементами, оскільки попередній 
промисловий зразок характеризується симетричним розміщенням різ-
них елементів і не прикрашений стилізованим орлом у верхній частині.

37 Позивач також стверджує, що  конфліктуючі промислові зразки відріз-
няються низкою деталей, які мають певне значення для  загального 
враження. Дані відмінності полягають у  формі вентиляційних отворів 
динаміку, формі мікрофону, його ніжки, бічних частин корпусу облад-
нання для конференцій та його задньої частини.

38 Позивач додає, що  наявність у  обох апаратів зчленованого динаміку 
на шарнірах, який можна підійняти, є виключно функціональною харак-
теристикою, що  міститься у  великій кількості апаратів в  галузі інфор-
маційних технологій, зокрема у  ноутбуках та  у  мобільних телефонах. 
Позивач стверджує, що  мікрофон має розташовуватися з  лівого боку, 
що  не  ускладнювати відкриття динаміку і  на  врахування того факту, 
що  більшість користувачів є  правшами. З тих самих причин, пристрій 
для зчитування карток має розташовуватися на передній частині справа.

39 До того ж, позивач відхиляє твердження стосовно того, що відмінності 
між  верхніми частинами помітні тільки коли вони підняті, оскільки 
тут йдеться лише про  одне із семи зображень промислового зразка, 
що оскаржується, і не йдеться про загальне враження, яке справляє даний 
промисловий зразок. До того ж, позивач зазначає, що прикраса, про яку 
йдеться, залишається видимою, навіть коли піднімається кришка, адже 
прикраса не прикривається жодним іншим елементом задньої частини 
апарату.

40 ВГВР та третя сторона процесу спростовують доводи позивача.

Оцінка обставини Судом першої інстанції

41 Згідно із положеннями статті 4, частина 1, Регламенту № 6 / 2002, про-
мисловому зразку гарантується охорона як промисловому зразку 
Співтовариства тільки якщо він є новим та має індивідуальний характер.

42 Відповідно до вже наведених вище положень статті 6, частини 1, пункту 
b), Регламенту nº 6 / 2002, зареєстрований промисловий зразок вважа-
ється таким, що має індивідуальний характер, коли загальне враження, 
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яке він справляє на  інформованого користувача відрізняється від 
загального враження, яке справляє на  такого користувача будь-який 
інший промисловий зразок, який було оприлюднено до  дати подання 
заявки, або, якщо заявляється право пріоритету, до  дати пріоритету. 
У статті 6, частині 2 Регламенту № 6 / 2002 уточнюється, що, для оцінки 
індивідуального характеру має враховуватися ступінь свободи автора 
даного промислового зразку.

43 У  п. 14 преамбули до  Регламенту № 6 / 2002 зазначається, що  під час 
оцінки наявності  чи відсутності індивідуального характеру промис-
лового зразка має враховуватися природа виробу, на  який наноситься 
промисловий зразок, а  також, зокрема, галузь промисловості, до  якої 
належить промисловий зразок.

44 Відповідно до зазначеного в оцінці першої обставини, попередній про-
мисловий зразок було оприлюднено до  22 квітня 2004  р., що  є  датою 
пріоритету, яка заявляється для промислового зразку, що оскаржується.

45 Враховуючи вищенаведені обставини, Суд має проаналізувати,  чи, 
з точки зору інформованого споживача та із врахуванням ступеня сво-
боди автора обладнання для конференцій, загальне враження, що справ-
ляє промисловий зразок, що оскаржується, відрізняється від загального 
враження, що справляє попередній промисловий зразок.

– Стосовно інформованого користувача

46 Стосовно трактування поняття «інформований користувач», зазначаємо, 
що  термін «користувач» означає зацікавлену особу, яка використовує 
виріб, на  який нанесено промисловий зразок, відповідно до  призна-
чення даного виробу.

47 Прикметник «інформований» означає, що, не будучи ні автором, ні тех-
нічним експертом, користувач ознайомлений із різними промисловими 
зразками, що  існують у  відповідній галузі; має певний рівень знань 
стосовно елементів, що зазвичай містяться у таких промислових зразках 
і, у зв’язку із інтересом до виробів, про які йдеться, приділяє відносно 
високу увагу до них під час використання.

48 Тим не  менш, на  противагу аргументам позивача, це не  означає, 
що  інформований користувач, виходячи за  межі досвіду, що  накопи-
чився шляхом використання відповідного виробу, зможе відрізнити 
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елементи зовнішнього вигляду виробу, які виконують технічну функцію, 
від тих, що є довільними.

49 Під час розгляду справи Апеляційна палата постановила у п. 18 рішення, 
що оскаржується, що  інформований користувач може бути «будь-якою 
особою, яка регулярно бере участь у конференціях чи формальних зустрі-
чах, де у розпорядженні учасників знаходиться обладнання для конфе-
ренцій із мікрофоном, що розташовується перед ними на столі».

50 Дане визначення відповідає трактуванню поняття інформованого 
користувача, наведеного вище. Особа, яка бере участь у конференції чи 
зустрічі, використовується обладнання для  конференцій у  відповід-
ності до його призначення, тобто полегшити обмін думками та інфор-
мацією між  учасниками завдяки передачі повідомлень та  пов’язаних 
функцій, як, наприклад, можливість голосування чи ідентифікації осіб. 
Таким чином, у  результаті регулярної участі у  зустрічах  чи конферен-
ціях, інформований користувач ознайомлений із різними моделями 
обладнання для конференцій та  із елементами, які зазвичай містяться 
у такому обладнанні. До того ж, оскільки для використання обладнанням 
для  конференцій користувач має ознайомитися із різними функціями 
та інтерфейсом апарату, він приділятиме відносно високий рівень увагу 
до виробів, про які йдеться.

– Стосовно ступеня свободи автора

51 У п. 21 рішення, що оскаржується, Апеляційна палата дійшла висновку, 
що, хоча обладнання для конференцій повинно містити певні визначені 
елементи для  виконання своєї функції, ступінь свободи автора облад-
нання для конференцій є відносно високим.

52 Позивач ставить під сумнів даний висновок, стверджуючи, що, з одного 
боку, значна кількість елементів обладнання для конференцій та їх кон-
фігурація пов’язані із технічною функцією апарату; з іншого боку, існує 
загальна тенденція, яка визначає, що  апарати мають бути невеликого 
розміру, пласкі, прямокутні та  що  вони часто містять зчленовані еле-
менти на шарнірах.

53 Що  стосується першого пункту, дійсно, для  виконання своєї основної 
функції обладнання для конференцій має включати, як мінімум, дина-
мік та мікрофон, розміщені таким чином, що користувач міг чути звук 
із динаміку, а його слова були зловлені мікрофоном. Також необхідними 
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є кнопки, доступні для користувача, зокрема, щоб включити мікрофон 
та  щоб регулювати гучність динаміка. До  того  ж, якщо обладнання 
для  конференцій виконує додаткові функції, із функціональної точки 
зору можуть бути необхідними інші елементи, як, наприклад, кнопки 
для голосування, екран, пристрій для зчитування карток.

54 Тим не  менш, відповідно до  аргументів ВГВР та третьої сторони, дані 
обмеження включають лише наявність елементів як таких, але значною 
мірою не  впливають ні  на  конфігурацію елементів, ні  на  зовнішній 
вигляд обладнання для  конференцій. Зокрема, сторонам не  видається 
за необхідною наявність елементу на шарнірах для гарантування функ-
ціональності апарату.

55 Даний висновок підтверджується низкою промислових зразків, наданих 
третьою стороною до ВГВР, де зображується обладнання для конферен-
цій різних форм та конфігурацій, що значно відрізняються від тих форми 
та  конфігурації, що  використані у  промисловому зразку, що  оскаржу-
ється. В залежності від моделі, мікрофон може мати чи не мати ніжку, 
розташовуватися зліва, справа  чи посередині корпусу апарату. Також, 
хоча пристрій для  зчитування карток часто розташований справа, 
зазвичай він не  інтегрований у динамік обладнання для  конференцій, 
а розміщений у самому корпусі апарата. До того ж, наявність будь-якого 
елементу на шарнірах є радше виключенням, ніж правилом.

56 На противагу цьому, позивач не надав доказів на доведення його твер-
дження стосовно того, що  технічні та  функціональні вимоги значно 
обмежують ступінь свободи автора обладнання для конференцій.

57 Враховуючи вищезазначене, дане твердження має бути відхилено.

58 Стосовно можливої загальної тенденції, у зв’язку з якою надається пере-
вага пристроям невеликого розміру, пласким, прямокутним та  часто 
із зчленованими елементами на  шарнірах, Суд нагадує, що  той факт, 
що промисловий зразок визначається чи не визначається певною тен-
денцією, є  важливим лише для  естетичного сприйняття промислового 
зразку, а, отже, це може вплинути на комерційний успіх виробу, на який 
наноситься промисловий зразок. Натомість, даний фактор не є важли-
вим під час експертизи індивідуального характеру промислового зразку, 
яка полягає у перевірці того, чи загальне враження, що справляє даний 
зразок, відрізняється від загального враження, що  справляють раніше 
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оприлюднені промислові зразки, без врахування естетичних чи комер-
ційних факторів.

59 До того ж, позивач на зміг довести існування тенденції, на яку посила-
ється, оскільки не було надано прикладів обладнання для конференцій, 
які б мали зазначені позивачем характеристики. Більш того, низка про-
мислових зразків, наданих третьою стороною до ВГВР ставить під сум-
нів правдоподібність даного твердження. Насправді, надані приклади 
доводять наявність обладнання для конференцій у різних формах – пря-
мокутні, трикутні, круглі – та різних розмірів, більшість з яких не має 
ні динаміків, ні жодних інших елементів на шарнірах.

60 У даному контексті позивач посилається також на ноутбуки та мобільні 
телефони, де використовуються екрани на шарнірах, а також телевізори 
із пласким екраном. Тим не менш, враховуючи той факт, що експертиза 
індивідуального характеру промислового зразку має здійснюватися із 
врахуванням природи виробу, у якому втілюється даний зразок, зазна-
чені приклади не мають значення.

61 Зчленований екран на  шарнірах дозволяє зменшити розмір апарату, 
тому це є ключовою характеристикою для ноутбуків та мобільних теле-
фонів. Так само, плаский екран дозволяє значно зменшити ширину 
телевізора, а, отже, полегшити його розміщення. Натомість, обладнання 
для конференцій зазвичай не передбачене для перевезень, а вибір плас-
кої форми значним чином не впливає на простір, необхідний для вста-
новлення обладнання. Відповідно, Суду не  видається, що  обладнання 
для  конференцій підлягає тим самим обмеженням, що  й  пристрої, 
зазначені позивачем.

62 Враховуючи вищенаведене, Суд прийшов до  висновку, що  Апеляційна 
палата не  помилилася, коли оцінила, що  рівень свободи розробника 
обладнання для конференцій є відносно високим.

– Стосовно порівняння загального враження, яке справляють два кон-
фліктуючі промислові зразки

63 Враховуючи вищенаведений висновок стосовно ступеня свободи автора 
обладнання для  конференцій, Суд вважає, що  загальне враження, яке 
справляє оскаржений промисловий зразок, визначається наступними 
елементами:
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– прямокутний корпус апарату, чия поверхня нахилена до користувача;

– прямокутний динамік, який займає значну частину поверхні корпусу 
апарату і до якого інтегровано пристрій для зчитування карток;

– панель, що  прикрита динаміком на  шарнірах, коли той опущено, із 
декількома кнопками та екранами;

– навісний мікрофон на ніжці, розташований з лівого боку.

64 До того ж, існує стилізована прикраса на зовнішній поверхні динаміку. 
Тим не  менш, хоча даний елемент і  є  частиною загального враження, 
що справляється оскарженими промисловим зразком, його роль є менш 
важливою, ніж роль елементів, що перераховані у п. 63 вище.

65 Насправді, відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою у  п. 20 
рішення, що  оскаржується, під час використання обладнання для  кон-
ференцій динамік піднімається для виконання своєї функції. Отже, при-
краса, про  яку йдеться і  яка знаходиться на  верхній частині динаміку, 
буде за  межами зорового сприйняття користувача, а  отже не  матиме 
сильного впливу на  сприйняття виробу користувачем. Як максимум, 
користувач може бачити дану прикрасу на верхній частині апаратів тих 
учасників, що  сидять навпроти нього. Тим не  менш, таке сприйняття 
зазвичай відбуватиметься на відстані, а отже дана деталь конфігурації 
верхньої частини динаміка буде менш видимою.

66 Суд зазначає, що, на  відміну від тверджень позивача, врахування 
зниженої видимості верхньої частини динаміка не  порушує правила, 
відповідно до  якого має оцінюватися загальне враження, що  справляє 
промисловий зразок, що оскаржується, на інформованого користувача. 
Дане враження завжди має оцінюватися із врахуванням способу, яким 
використовується відповідний виріб, зокрема, із врахуванням маніпуля-
цій, що застосовуються до виробів під час використання.

67 Решта елементів, наведених позивачем, не мають значення. По перше, 
невеличка асиметричність розміщення динаміка на  шарнірах привер-
тає набагато менше уваги, ніж сам факт існування динаміка. До того ж, 
навіть якщо інформований користувач помітить асиметрію облад-
нання для конференцій як важливу характеристику, це буде переважно 
пов’язано із поперечним, а  отже і  асиметричним, розміщенням ніжки 
мікрофону.
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68 До  того  ж, форма голівки мікрофону та  основи ніжки для  мікрофону 
є незначними елементами зовнішнього вигляду обладнання для конфе-
ренцій, що не привернуть увагу інформованого користувача, відповідно 
до зазначеного Апеляційною палатою у п. 19 рішення, що оскаржується.

69 Загальне враження, що справляється попереднім промисловим зразком, 
визначається переважно рисами, що перераховані у п. 63 вище. Корпус 
апарату є  прямокутним, його верхня частина нахилена до  споживача, 
апарат має зчленований динамік на шарнірах. Динамік має ту саму пря-
мокутну форму, до того ж, він містить пристрій для зчитування карток, 
який виглядає так само. Панель, розміщена під динаміком, відповідає 
своїми основними елементами та  їх  розміщенням панелі, що  знахо-
диться на тому самому місці у промисловому зразку, що оскаржується. 
Так само і попередній промисловий зразок має мікрофон на ніжці, який 
розміщено на лівій частині.

70 Відповідно до  викладеного Апеляційною палатою у  п. 20 рішення, 
що  оскаржується, єдина відмінність між  протиставленими промисло-
вими зразками, яка б могла мати якесь відношення до справи, полягає 
у зовнішній поверхні динаміку, оскільки у попередньому промисловому 
зразку відсутня стилізована прикраса, яка міститься у  промисловому 
зразку, що оскаржується.

71 Тим не менш, дана відмінність не дуже помітна, оскільки кришки обох 
промислових зразків є  рельєфними, а  прикраса промислового зразка, 
що оскаржується, є дуже стилізованою.

72 З іншого боку, відповідно до зазначеного у пп. 64 та 65 вище, важливість 
даного розрізняльного елементу є зниженою, враховуючи низьку види-
мість верхньої частини обладнання для  конференцій під час викори-
стання апарату.

73 Таким чином, Суд вважає, що  стилізована прикраса, присутня у  про-
мисловому зразку, що  оскаржується, не  може компенсувати зазначені 
схожості, а отже є недостатньою для надання індивідуального характеру 
даному промисловому зразку.

74 Решта відмінностей, згаданих позивачем, стосовно форми вентиляцій-
них отворів динаміку, голівки мікрофону та основи його ніжки, а також 
стосовно боків корпусу та задньої частини обладнання для конференцій, 
є незначними у загальному враженні, що справляють два конфліктуючі 
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промислові зразки. Насправді, ці відмінності не є достатньо помітними, 
щоб розрізняти обидва апарати у сприйнятті поінформованим спожива-
чем, особливо коли йдеться про елементи обладнання для конференцій, 
які не привертають уваги поінформованого споживача.

75 Враховуючи вищенаведені аргументи, Суд дійшов висновку, що  про-
мисловий зразок, що оскаржується, та попередній промисловий зразок 
справляють однакове загальне враження на  поінформованого корис-
тувача. Таким чином, Апеляційна палата мала рацію, коли дійшла того 
самого висновку у п. 20 рішення, що оскаржується, де зазначено, що про-
мисловому зразку, що оскаржується, бракує індивідуального характеру, 
відповідно до положень статті 6 Регламенту № 6 / 2002.

76 Отже, друга обставина має бути відхилена як необґрунтована і, відпо-
відно, має бути відмовлено у задоволені усього позову.

Судові витрати

77 Відповідно до положень статті 87, частини 2 Процесуального регламенту 
суду першої інстанції, присуджується відшкодування судових витрат 
стороною, що програла справу, якщо відповідне зазначається у позив-
них вимогах іншої сторони. Оскільки Судом було відхилено обидві 
обставини, на  яких ґрунтуються позивні вимоги позивача, Суд прису-
джує відшкодування судових витрат позивачем, відповідно до  вимог 
ВГВР та третьої сторони процесу.

78 До  того  ж, відповідно до  положень статті 136, частини 2, необхідні 
витрати, понесені сторонами під час розгляду справи Апеляційною 
палатою ВГВР мають вважатися витратами, що  підлягають стягненню. 
Відповідно, Суд постановив присудити відшкодування позивачем 
витрат, які понесла третя сторона під час вищезазначеного процесу, 
згідно до позивних вимог третьої сторони.

На підставі вищевикладеного,

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (Друга палата)

приймає рішення:

1) Відмовити у задоволені позову.
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2) Присудити відшкодування судових витрат позивачем (Shenzhen 
Taiden Industrial Co. Ltd), включно із витратами, які були понесені Bosch 
Security Systems BV під час розгляду справи Апеляційною палатою 
Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР). 

2.1.2. Відсутність відмінного загального враження. Визначення 
поняття «інформований користувач» та «ступінь свободи автора». 
Справа Grupo Promer, T-9/07

РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (П’ята палата)

від 18 березня 2010 р.

«Промисловий зразок Співтовариства – Процедура визнання недійсним про-
мислового зразка – Промисловий зразок Співтовариства, зареєстрований на 

круглий рекламний продукт – Попередній промисловий зразок Співтовариства 
– Підстава для визнання недійсності – Конфлікт – Відсутність відмінного 

загального враження – Поняття конфлікту – Виріб – Ступінь свободи автора 
– Інформований користувач – Стаття 10 та стаття 25, частина 1, пункт d), 

Регламенту (ЄС) № 6/2002»

У справі T-9 / 07,

Grupo Promer Mon Graphic, зареєстрована у м. Сабадель (Іспанія), представлена 
адвокатом п. Р. Альмараз Пальмеро,

позивач,

проти

Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представленого аген-
том п. М. А. Фоліар – Монгірал,

відповідач,

і де стороною в апеляції, що розглядалася Апеляційною палатою ВГВР, і третьою 
стороною даного процесу є:

PepsiCo, Inc., зареєстрована у м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США), представлена 
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адвокатами п. Е. Арміхо Чаварі та А. Кастан Перез-Гомез,

об’єктом якої є апеляція, подана проти рішення Апеляційної палати ВГВР від 27 
жовтня 2006 р. (справа R 1001 / 2005-3), стосовно процесу визнання недійсності 
промислового зразку між Grupo Promer Mon Graphic та PepsiCo, Inc.,

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (П’ята палата),

У складі головуючого судді п. М. Віларас та судді п. В. М. Кіуча (доповідач),

за участі секретаря судового засідання: п. М. Х. Паласіо Гонсалез,

проаналізувавши позов, поданий до Секретаріату суду першої інстанції 9 січня 
2007 р.,

проаналізувавши заперечення проти позовної заяви, подане ВГВР 
до Секретаріату суду першої інстанції 27 квітня 2007 р.,

проаналізувавши заперечення проти позовної заяви, подане третьою стороною 
процесу до Секретаріату суду першої інстанції 30 квітня 2007 р.,

провівши слухання 8 липня 2009 р.,

прийняв таке рішення

Рішення

Нормативно-правова база

 1. Регламент (ЄС) № 6 / 2002

1 Правила, що  регулюють промислові зразки Співтовариства, містяться 
у Регламенті (ЄС) № 6 / 2002 Ради ЄС, від 12 грудня 2001 р., щодо промис-
лових зразків Співтовариства.

2 Стаття 3, пункт a), Регламенту № 6 / 2002 передбачає:

 «Для цілей даного Регламенту:

 a) термін "промисловий зразок" означає зовнішній вигляд всього виробу 
або його частини, що є результатом особливостей виробу, зокрема, ліній, 
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контурів, кольорів, форми, текстури та / або  матеріалів самого виробу 
та / або його орнаменту;.»

3 Згідно із статтею 10 Регламенту № 6 / 2002:

 «1. Масштаб охорони, що  надається промисловим зразком 
Співтовариства, повинен охоплювати будь-які промислові зразки, 
які не  справляють на  поінформованого споживача іншого загального 
враження.

 2. Під час оцінювання масштабу охорони, має враховуватися рівень сво-
боди розробника під час розробки промислового зразка»

4 Стаття 25 Регламенту № 6 / 2002, у частині, що застосовується до обставин 
справи, передбачає:

 1.  Промисловий зразок Співтовариства може бути оголошений 
недійсним лише у наступних випадках:

 a) якщо промисловий зразок не відповідає визначенню, даному в пункті 
«a» статті 3;

 b) якщо промисловий зразок не відповідає вимогам статей 4-9;

 c) якщо на підставі рішення суду правовласник не наділений правами 
щодо промислового зразка Співтовариства відповідно до статті 14;

 d)  якщо промисловий зразок конфліктує з  попереднім промисловим 
зразком, який був оприлюднений після дати подання заявки, або – якщо 
заявляється пріоритет – після дати пріоритету промислового зразка 
Співтовариства, і який охороняється з дати, що передує зазначеній даті

 i)  зареєстрованим промисловим зразком Співтовариства або  заявкою 
щодо такого промислового зразка, або

 ii) правом на  зареєстрований промисловий зразок держави-члена 
Європейського Союзу, або заявою на таке право, або

 iii) правом на  промисловий зразок, зареєстрований відповідно 
до  Женевського акту Гаазької угоди про  міжнародну реєстрацію 
промислових зразків, підписаного в  Женеві 2 липня 1999, тут і  далі 
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"Женевський акт", який був схвалений Рішенням Ради 954 / 2006, і який 
діє в Європейському співтоваристві, або заявою на таке право;

 e) якщо в подальшому промисловому зразку використовується відмітна 
ознака, і право Співтовариства або право держави-члена Європейського 
Союзу, що регулює цю ознаку, накладає на правовласника правомочність 
забороняти таке використання;

 f)  якщо промисловий зразок полягає у  забороненому використанні 
результату роботи, що охороняється авторським правом держави-члена 
Європейського Союзу;

 g)  якщо промисловий зразок полягає у  неналежному використанні 
предметів, перелічених у  статті 6ter "Паризької конвенції" про  захист 
промислової власності, яка у подальшому іменується "Паризькою кон-
венцією", або  знаків, емблем і  гербів, окрім зазначених статтею 6ter, 
або предметів, що знаходяться у сфері конкретного суспільного інтересу.

[…]

 3. На підстави, передбачені пунктами 1 «d», «e» і «f», може посилатися 
виключно тільки заявник або власник попереднього права.

[…]»

5 Стаття 36 Регламенту № 6 / 2002 передбачає:

«[…]

 2.  Заявка також повинна містити вказівку на  вироби, невід'ємною 
частиною яких або  для  застосування на  яких промисловий зразок 
призначений.

[…]

 6.  Інформація, що  міститься в  пунктах заявки, зазначених у  пункті 2 
та пунктах 3 «a» і «d», не повинна впливати на масштаб охорони промис-
лового зразка як такого.»

6 Згідно із положеннями статті 43 Регламенту № 6 / 2002, «датою пріоритету 
повинна вважатися дата подачі заявки щодо реєстрації промислового 
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зразка Співтовариства для цілей статей 5, 6, 7, 22, пункту 1 "d" статті 25 
та пункту 1 статті 50».

7 Стаття 52, частина 1 Регламенту № 6 / 2002 передбачає, що «Підкоряючись 
положенням пунктів 2, 3, 4 і 5 статті 25 будь-яка фізична або юридична 
особа, а також і орган публічної влади, що володіє відповідними повно-
важеннями, може направити в Відомство заяву про визнання недійсним 
зареєстрованого промислового зразка Співтовариства.»

8 Відповідно до статті 61, частини 1, Регламенту № 6 / 2002, «Позови можуть 
бути подані до Суду ЄС на рішення Апеляційної палати».

9 У  статті 62, перше речення Регламенту № 6 / 2002 зазначається, 
що «рішення Відомства мають містити мотиви, на які воно спирається».

 2. Директива 98 / 71 / ЄС

10 У  статті 1, пункті a), Директиви 98 / 71 / ЄС Європейського Парламенту 
та Ради ЄС від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових зраз-
ків зазначається:

 «Для цілей даної Директиви:

 a) термін "промисловий зразок" означає зовнішній вигляд всього виробу 
або його частини, що є результатом особливостей виробу, зокрема, ліній, 
контурів, кольорів, форми, текстури та / або  матеріалів самого виробу 
та / або його орнаменту;.»

11 Відповідно до статті 9 Директиви 98 / 71:

 «1. Масштаб охорони, що надається зареєстрованим промисловим зраз-
ком, повинен охоплювати будь-які промислові зразки, які не справля-
ють на поінформованого споживача іншого загального враження.

 2. Під час оцінювання масштабу охорони, має враховуватися рівень сво-
боди розробника під час розробки промислового зразка»

 Описова частина

12 9 вересня 2003  р. третя сторона процесу, PepsiCo, Inc., подала заявку 
на  реєстрацію промислового зразка Співтовариства до  Відомства 
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із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), на  підставі положень 
Регламенту № 6 / 2002. Під час подання заявки на реєстрацію, було заяв-
лено дату пріоритету на підставі зареєстрованого в Іспанії промислового 
зразка № 157156, заявка на який була подана 23 липня 2003 р. та опублі-
кована 16 листопада 2003 р.

13 Промисловий зразок Співтовариства було зареєстровано під номе-
ром 74463-0001 на  наступні вироби: «Рекламна продукція для  ігор». 
Промисловий зразок зображується таким чином:

14  4 лютого 2004 р. позивач, Grupo Promer Mon Graphic, подала заяву щодо 
визнання недійсності промислового зразка № 74463-0001 (тут і  далі 
«промисловий зразок, що оскаржується») на підставі положень статті 52 
Регламенту № 6 / 2002.

15 Заява на визнання недійсності посилалася на  існування промислового 
зразка Співтовариства, зареєстрованого під номером 53186-0001 (тут 
і  далі: «попередній промисловий зразок»), заява на  реєстрацію якого 
була подана 17 липня 2003  р., із заявленою датою пріоритету на  під-
ставі іспанського промислового зразка № 157098, заява на  реєстрацію 
якого була подана 8 липня 2003  р. і  опублікована 1 листопада 2003  р. 
Попередній промисловий зразок зареєстровано на  наступний виріб: 
«Металевий листок для ігор». Він зображується наступним чином:
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16 У  заяві щодо визнання недійсності заявник посилався на  відсут-
ність новизни та  індивідуального характеру у  промислового зразка, 
що оскаржується, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту b), 
Регламенту № 6 / 2002, а також на наявність попереднього права, відпо-
відно до положень статті 25, частини 1, пункту d), цього ж Регламенту.

17 20 червня 2005  р. Відділ із визнання недійсності ВГВР оголосила 
недійсним промисловий зразок, що оскаржується, на підставі положень 
статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту № 6 / 2002.

18 18 серпня 2005  р. третя сторона процесу подала апеляцію до  ВГВР, 
на підставі статей 55-60 Регламенту № 6 / 2002, проти рішення Відділу із 
визнання недійсності.

19 У своєму рішенні від 27 жовтня 2006 р. (тут і далі «рішення, що оскаржу-
ється») Апеляційна палата ВГВР скасувала рішення Відділу із визнання 
недійсності і  відхилила заяву про  визнання недійсним промислового 
зразка. Апеляційна палата відхилила аргумент позивача стосовно недо-
бросовісної реєстрації третьою стороною; дійшла висновку, що промис-
ловий зразок, що  оскаржується, не  конфліктує із попереднім правом 
позивача, а, отже, умови статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002 не були виконані. З цього приводу, Апеляційна палата зазна-
чила, що вироби, пов’язані із конфліктуючими промисловими зразками, 
належать до окремої категорії рекламної продукції, а саме до «фішок» чи 
«кепсів», тому ступінь свободи автор таких товарів є  «серйозно обме-
женим». Враховуючи дані обставини, Апеляційна палата вирішила, 
що  існуючі відмінності між  конфліктуючими промисловими зразками 
були достатніми, щоб прийти до  висновку, що  вони справляють різне 
загальне враження на інформованого користувача.

 Позивні вимоги сторін

20 Позивач вимагає від Суду:

– скасувати рішення, що оскаржується;

– присудити відшкодування витрат за  судовий процес та  за  розгляд 
апеляції Апеляційною палатою ВГВР з ВГВР та третьої сторони процесу.

21 ВГВР та третя сторона процесу вимагає від Суду:
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– відхилити позов;

– присудити відшкодування судових витрат з позивача.

Розгляд справи

1. Стосовно об’єктів, що було вперше представлено до Суду першої інстанції

22 ВГВР та третя сторона процесу оскаржують прийнятність розгляду доку-
ментів, що фігурують у додатках № 6-9 до позову і які не було подано 
на  попередніх етапах процесу. Документ № 6 – це витяг із веб-сайту 
ВГВР стосовно реєстрації двох промислових зразків Співтовариства, 
опублікованих 9 березня 2004  р., на  ігрову продукцію шестикутної 
форми. Документ № 7 є частковою копією приватного договору, що було 
підписано між позивачем та іншою компанією. Документ № 8 – це витяг 
із веб-сайту із інформацією стосовно «соток» та «фішок». Документ № 9 
– це документ, де наведений асортимент продукції позивача, а  саме 
BEYBLADETM SPINNERS.

23 У відповідь на запитання Суду позивач підтвердив, що документи № 6-9 
було вперше подано саме до  Суду, уточнивши, що  ці документи було 
додано на підставі аргументів рішення Апеляційної палати, що оскар-
жується, та його мотивувальної частини.

24 Ці документи, вперше подані до Суду, не можуть бути взяті до розгляду. 
Апеляція до  Суду має на  меті проконтролювати законність рішення 
Апеляційної палати ВГВР, відповідно до статті 61 Регламенту № 6 / 2002; 
отже, до функцій Суду не входить повторне вивчення обставин із враху-
ванням документів, які вперше були подані саме до Суду. Відповідно, Суд 
не враховуватиме вищезазначені документи без необхідності вивчення 
їх доказового значення.

25 Крім того, даний висновок не  суперечить аргументам позивача, який 
на судовому слуханні заявив, що дані документи було додано до позову 
на підставі змісту рішення, що оскаржується.

2. По суті

26 Позивні вимоги позивача ґрунтуються на  трьох обставинах: перша, 
що полягає у недобросовісній реєстрації та обмежувальному тлумаченні 
Регламенту № 6 / 2002 у  рішенні, що  оскаржується; друга, що  полягає 
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у  відсутності новизни у  промислового зразка, що  оскаржується; третя, 
що  полягає у  порушенні статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002.

Стосовно обставини, що  полягає у  недобросовісності третьої сторони 
та в обмежувальному тлумаченні Регламенту № 6 / 2002

27 Позивач не  погоджується із рішенням, що  оскаржується, оскільки 
Апеляційна палата, на думку позивача, застосувала обмежувальне тлу-
мачення до положень Регламенту № 6 / 2002, не врахувавши недобросо-
вісність третьої сторони. З цього приводу, позивач стверджує, що мало 
місце «оприлюднення» попереднього промислового зразка третій сто-
роні «особисто та конфіденційно» у листі від 21 лютого 2003 р., в рамках 
комерційних обговорень, після чого мало місце копіювання базових 
ліній у  промисловому зразку, що  оскаржується, який було заявлено 
пізніше. Тому, на  думку позивача, дата оприлюднення попереднього 
промислового зразка має невелике значення, а, враховуючи повністю 
випадковий характер дати публікації заявок, має розглядатися лише 
той факт, чи заявка на попередній промисловий зразок подана раніше, 
ніж заявка на промисловий зразок, що оскаржується, і чи заявлена дата 
пріоритету є більш ранньою.

28 ВГВР та третя сторона спростовують доводи позивача.

29 Апеляційна палата у п. 25 рішення, що оскаржується, зазначає, що аргу-
мент стосовно недобросовісної реєстрації промислового зразка, 
що оскаржується, не є доречним, оскільки питання не полягало у тому, чи 
один зразок скопійовано із іншого, а в тому, чи справляють вони одна-
кове загальне враження.

30 Суд нагадує, що стаття 25, частина 1, Регламенту № 6 / 2002 містить список 
підстав для визнання недійсним промислового зразка Співтовариства. 
Даний список має вважатися вичерпним; у статті зазначається, що про-
мисловий зразок може бути визнаним недійсним тільки через одну 
із підстав, передбачених у  даній статті. Таким чином, Суд констатує, 
що недобросовісна реєстрація промислового зразка не згадується серед 
підстав для визнання недійсності.

31 Окрім цього, Суд нагадує, що у заяві про визнання недійсним промис-
лового зразку позивач посилається на відсутність новизни та індивіду-
ального характеру промислового зразку, що  оскаржується, відповідно 
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до  положень статті 25, частини 1, пункту b), Регламенту № 6 / 2002, 
а також на існування попереднього права, відповідно до положень статті 
25, частини 1, пункту d), даного Регламенту. Таким чином, у  рамках 
розгляду підстав для  визнання недійсності, Суд зазначає, що  питання 
можливої недобросовісності третьої сторони не  є  доречним, оскільки 
у справі не йдеться про оцінку поведінки власника прав на промисловий 
зразок, що оскаржується.

32 Зрештою, всупереч твердженням позивача, саме дата оприлюднення 
(публікації) промислового зразка, на яку посилається заява про визнання 
недійсності, є  одним із критеріїв застосування положень статті 25, 
частини 1, пунктів b) та  d), Регламенту № 6 / 2002. Позивач стверджує, 
що  промисловий зразок було «оприлюднено» третій стороні процесу, 
«особисто та конфіденційно» у листі від 21 лютого 2003 р., а потім опри-
люднено 1 листопада 2003 р. Виходячи з цього, Суд констатує, що даний 
промисловий зразок не було оприлюднено 21 лютого 2003 р. і що таке 
«оприлюднення» не  може використовуватися для  застосування поло-
жень статті 25, частини 1, пунктів b) та d), Регламенту № 6 / 2002.

33 Відповідно до  вищезазначеного, обставина, що  полягає у  недобросо-
вісності третьої сторони та  в  обмежувальному тлумаченні Регламенту 
№ 6 / 2002 має бути відхилена.

34 Суд має проаналізувати обставину, що  полягає у  порушення статті 25, 
частини 1, пункту d) Регламенту № 6 / 2002.

Стосовно обставини, що полягає у порушенні статті 25, частини 1, пункту 
d), Регламенту № 6 / 2002

Позиція сторін

35 По-перше, позивач стверджує, що  «фішки»  чи «кепси» не  є  окремою 
категорію товарів, вони належать до однієї категорії рекламної продук-
ції для ігор. Позивач закидає Апеляційній палаті, що остання, у пп. 16-18 
рішення, що  оскаржується, посилається на товари, відомі під назвами 
«сотки, «фішки»  чи «кепси» так, ніби йдеться про  ідентичні товари; 
Апеляційна палата також зазначає у рішенні, що слово «фішки» є іспан-
ським перекладом англійського терміну «кепси». Тим не менш, «сотки», 
які з’явилися у 20-х роках минулого сторіччя, були двовимірними іграш-
ками, дуже пласкими, із картону, що їх складно пересувати чи перевер-
тати. Натомість, «кепси» зроблені із металевої поверхні, що  дозволяє 
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легко їх пересувати та перевертати. Їх центральна частина та металева 
структура дуже відрізняє їх  від «соток»  чи від «фішок», створених 
в 1994-1998 рр., і дозволяє інакше ними грати.

36 По-друге, оскільки йдеться про категорію рекламної продукції для ігор, 
позивач не  погоджується із аналізом, наведеним у  п. 20 рішення, 
що оскаржується, відповідно до якого ступінь свободи автора промисло-
вого зразка, що оскаржується, є «серйозно обмеженим».

37 По-третє, поінформованим користувачем буде дитина віком приблизно 
у 5-10 років, а не директор із маркетингу, як зазначено у п. 16 рішення, 
що оскаржується. Директор із маркетингу харчової компанії не є кінце-
вим користувачем виробу і матиме більш високий рівень поінформова-
ності, ніж простий користувач.

38 По-четверте, протиставлені промислові зразки справляють однакове 
загальне враження, оскільки, на  відміні від аналізу, наведеного у  п. 
22 та  24 рішення, що  оскаржується, відмінність промислових зразків 
у профіль не буде очевидною; для того, щоб помітити таку відмінність, 
необхідно виявити високу увагу та ретельну спостережливість до диска. 
Позивач сумнівається, що  маленька дитина буде уважно аналізувати 
вироби для того, щоб виявити існуючі відмінності.

39 По-перше, ВГВР погоджується, що саме сторони процесу мають надавати 
інформацію стосовно конкретної природи виробу, особливостей відпо-
відного ринку та сприйняття промислових зразків на ринку інформова-
ним користувачем. Третя сторона процесу подала до Апеляційної палати 
інформацію стосовно відповідного виробу і «раптом стало очевидним», 
що «сотки» є окремою категорію товарів, мають власний ринок, а осо-
бливий спосіб їх використання впливає на їх форму та характеристики. 
Погоджуючись із п. 17 рішення, що  оскаржується, ВГВР стверджує, 
що третя сторона процесу надала докази, що інформований користувач 
ознайомлений із ігровою продукцією круглої та пласкої форми, яку роз-
дають як рекламну продукцію, зокрема у харчовій галузі.

40 По-друге, ВГВР нагадує, що, відповідно до  п. 20 рішення, що  оскаржу-
ється, усі «сотки», надані сторонами Апеляційній палаті є  пласкими 
дисками, із пластику  чи картону, на  яких друкуються зображення; 
а центральна частина дисків трохи виступає, що дозволяє отримати звук 
при натисканні по центру «сотки». ВГВР додає, що центральна випукла 
частина диску має бути із металу щоб робити звук, до того ж, металева 
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вставка дозволяє підвищити повороткість іграшки, що додає грі елементу 
несподіванки, а форма її має бути простою, щоб не деформувати зобра-
ження, яке нанесено на  «сотку». З причин безпеки краї виробу мають 
бути заокруглені, а  центральна випукла частина не  має бути вищою 
за краї, щоб «сотки» можна було ставити один на одного. Таким чином, 
висновок Апеляційної палати стосовно обмеженості ступеня свободи 
автора даними характеристиками є  виправданим. ВГВР також додає, 
що  висновок у  п. 24 рішення, що  оскаржується, є  виправданим, якщо 
Суд погодиться із тим, що, на дату заявленого пріоритету попереднього 
промислового зразка, інформований користувач очікував від «соток», чи 
будь-якого іншого виробу у даній категорії товарів, що він матиме форму 
диску, оскільки це є нормою відповідної галузі промисловості.

41 По-третє, користувач є інформованим, а, отже, уважним і він має певні 
знання стосовно вже  існуючих промислових зразків, а також стосовно 
тенденцій, які існують для  даного виробу на  ринку. Тим не  менш, тут 
не йдеться ні про дизайнера, ні про виробника даного виробу. У корис-
тувача, зокрема, буде можливість провести пряме співставлення проти-
ставлених промислових зразків. ВГВР зазначає, відповідаючи на доводи 
позивача, що у даному випадку дитина від 5 до 10 років буде настільки ж, 
якщо не ще більш, уважною, ніж будь-яка категорія дорослих.

42 По-четверте, згідно із ВГВР, позивач погодився із висновком п. 22 та 23 
рішення, що  оскаржується, згідно із яким порівняння промислових 
зразків має обмежуватися порівнянням графічних зображень. Той 
факт, що конфліктуючі промислові зразки призначені для застосування 
на металевих дисках, не є важливим, оскільки такого уточнення немає 
у  заявках. У  рішенні, що  оскаржується, згадується відмінність зразків 
у профіль, оскільки вид зверху не дозволяє побачити протиставлені про-
мислові зразки у перспективі. Враховуючи обмежений ступінь свободи 
автора, навіть відносно незначні відмінності є достатніми для створення 
різного загального враження. Тим не менш, протиставлені промислові 
зразки мали відмінності, які полягали у  двох основних аспектах, де 
виражається свобода автора, а саме: вибір мотиву для прикрашання цен-
тральної частини «соток» та розміщення мотиву на випуклій поверхні.

43 По-перше, третя сторона процесу стверджує, що  «фішки»  чи «кепси» 
є окремою категорією рекламної продукції, до якої також входять мета-
лічні «фішки» чи «кепси». Третя сторона комерціалізує даний тип товару 
вже більше 10 років. До того ж, металічна природа товару тут не важлива, 
оскільки вона несе суто функціональний характер.
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44 По-друге, усі зразки «фішок» або  «кепсів», подані сторонами до  ВГВР, 
доводять, що товари, які комерціалізуються і позивачем, і третьою сто-
роною, є пласкими, круглими, із заокругленими краями та із нанесенням 
кольорових зображень. Ступінь свободи автора для  даних продуктів 
є дуже низьким, а маленьких деталей достатньо для створення різного 
загального враження.

45 По-третє, стосовно інформованого користувача, неважливо, чи йдеться 
про дитину, чи про директора із маркетингу, важливо, щоб користувач 
був поінформований щодо існування поняття «фішок» або  «кепсів», 
що і зазначає Апеляційна палата у п. 17 та 19 рішення, що оскаржується. 
Оскільки такий користувач буде здатний розрізнити найменші відмін-
ності у «фішках» чи «кепсах», що відходять від звичної норми, відділи 
із маркетингу намагатимуться виводити на ринок все більш покращені 
моделі.

46 По-четверте, протиставлені промислові зразки справлять різне загальне 
враження, відповідно до  наведеного у  п. 21-26 аналізу у  рішенні 
Апеляційної палати, що оскаржується. Верхні поверхні конфліктуючих 
промислових зразків є найбільш видимою частиною для користувачів, 
вони мають істотні відмінності, а, отже, такі відмінності не  вважати-
муться незначним, тим більше для інформованого користувача.

Оцінка обставини Судом першої інстанції

47 Відповідно до  положень статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002, промисловий зразок Співтовариства може бути визнаний 
недійсним якщо цей промисловий зразок конфліктує з попереднім про-
мисловим зразком, який був оприлюднений після дати подання заявки, 
або – якщо заявляється пріоритет – після дати пріоритету промислового 
зразка Співтовариства, і який охороняється з дати, що передує зазначе-
ній даті зареєстрованим промисловим зразком Співтовариства або заяв-
кою щодо такого промислового зразка, або  правом на  зареєстрований 
промисловий зразок держави-члена Європейського Союзу, або  заявою 
на таке право.

48 Оскільки поняття конфлікту не роз’яснено у Регламенті № 6 / 2002, його 
треба вточнити. У  пп. 14 та  15 рішення, що  оскаржується, Апеляційна 
палата, погоджуючись із висновком Відділу із визнання недійсності, 
зазначає, що  конфлікт між  двома промисловими зразками виникає, 
коли вони справляють однакове загальне враження на  інформованого 
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користувача і що при оцінці треба враховувати рівень свободи розроб-
ника під час створення промислового зразка, що оскаржується.

49 Задля трактування положень статті 25, частини 1, пункту d) Регламенту 
№ 6 / 2002, Суд нагадує, що, відповідно до положень статті 10 Регламенту 
№ 6 / 2002 для  промислових зразків Співтовариства, та  відповідно 
до  положень статті 9 Директиви 98 / 71, для  промислових зразків, 
зареєстрованих в  державах-членах, масштаб охорони, що  надається 
зареєстрованим промисловим зразком, повинен охоплювати будь-які 
промислові зразки, які не  справляють на  інформованого користувач 
іншого загального враження; під час оцінювання масштабу охорони, має 
враховуватися ступень свободи автора під час розробки промислового 
зразка.

50 З цього приводу Суд зазначає, що  термінологія, яка використовується 
у  статті 10, частині 1 Регламенту № 6 / 2002, так і  у  статті 9, частині 
1 Директиви 98 / 71 у  більшості лінгвістичних версій означає «різне 
загальне враження». У двох лінгвістичних версіях (а саме, у французькій 
та у румунській) статті 10 Регламенту № 6 / 2002 та в одній лінгвістичній 
версії (а саме, французькій) статті 9 Директиви 98 / 71 використовується 
термін «різне загальне візуальне враження». Тим не менш, оскільки, від-
повідно до статті 3, пункту a) Регламенту № 6 / 2002 та статті 1, пункту a), 
Директиви 98 / 71 промисловий зразок – це зовнішній вигляд виробу, Суд 
вважає, що  загальне враження, до  якого відсилає стаття 10, частина 1, 
Регламенту № 6 / 2002, та стаття 9, частина 1, Директиви 98 / 71, може бути 
лише візуальним. Виходячи із вище поясненого, лінгвістичні відмінно-
сті не надають різного значення даному положенню.

51 Із статті 10, частини 2, Регламенту № 6 / 2002 та  статті 9, частини 2, 
Директиви 98 / 71 випливає, що для оцінки того, чи промисловий зразок 
конфліктує із попереднім промисловим зразком, треба враховувати 
рівень свободи розробника у створенні даного промислового зразку.

52 Відповідно, положення статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002 мають трактуватися у  тому сенсі, що  промисловий зразок 
Співтовариства конфліктує із попереднім промисловим зразком коли, 
із врахуванням рівня свободи розробника даного промислового зразка 
Співтовариства, цей промисловий зразок не  справляє на  інформова-
ного користувача загального враження, що відрізняється від загального 
враження, яке справляє попередній промисловий зразок. Відповідно, 
Апеляційна палата здійснила правильне трактування даного положення.
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53 Суд зазначає, що  таке трактування статті 25, частини 1, пункту d) 
Регламенту № 6 / 2002, є  єдиним, що  забезпечує охорону прав раніше 
зареєстрованого промислового зразка, від існування будь-якого наступ-
ного промислового зразка Співтовариства, який би справляв однакове 
загальне враження на  інформованого користувача. Дійсно, без  такого 
трактування статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту № 6 / 2002, 
власник попереднього права не мав би можливості вимагати визнання 
недійсним такого наступного промислового зразка Співтовариства, 
не  мав би дієвої охорони свого промислового зразка, відповідно 
до передбаченого у статті 10 регламенту № 6 / 2002 чи статті 9 Директиви 
98 / 71.

– Стосовно виробу, до якого застосовуватиметься промисловий зразок, 
що оскаржується

54 Позивач оскаржує рішення Апеляційної палати, де нею було обрано як 
категорію виробів, до  яких застосовуються конфліктуючі промислові 
зразки, «сотки», «фішки» або «кепси», тоді як дані вироби не є однорід-
ною категорією товарів. Згідно із позивачем, Апеляційна палата мала 
розглядати категорію рекламної продукції для ігор.

55 З цього приводу Суд нагадує, що, оскільки стаття 3, пункт a), Регламенту 
№ 6 / 2002, визначає промисловий зразок як зовнішній вигляд виробу; 
заява на реєстрацію промислового зразка має містити, згідно із статтею 
36, частиною 2, даного Регламенту, вказівку на  вироби, невід'ємною 
частиною яких або для застосування на яких промисловий зразок при-
значений Тим не  менш, варто уточнити, що, хоча зазначення виробів 
у заяві на реєстрацію промислового зразка є обов’язковим, ця інформа-
ція, відповідно до статті 36, частини 6 Регламенту № 6 / 2002, не впливає 
на масштаб охорони даного промислового зразка як такого.

56 Відповідно, із статті 36, частини 6 Регламенту № 6 / 2002 випливає, 
що  для  визначення виробу, частиною якого або  для  застосування 
на  якому призначений промисловий зразок, треба враховувати відпо-
відну вказівку в  заяві на  реєстрацію даного промислового зразка, але 
також, за необхідності, враховувати сам промисловий зразок, оскільки 
він визначає природу виробу, його призначення та функцію. Насправді, 
врахування самого промислового зразка може дозволити ідентифі-
кувати виріб у  більш широкій категорії, зазначеній під час реєстрації, 
а  отже, ефективно визначити інформованого користувача та  ступінь 
свободи автора під час створення даного промислового зразка.
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57 Суд нагадує, що  у  п. 16 та  20 рішення, що  оскаржується, Апеляційна 
палата приходить до висновку, що виробами, до яких будуть застосову-
ватися протиставлені промислові зразки, є так звані «сотки» або «кепси», 
або «фішки» як переклад терміну «кепси» іспанською, тоді як Відділ із 
визнання недійсності розглядав справу з точки зору рекламної продук-
ції для ігор.

58 У  цьому випадку, промисловий зразок, що  оскаржується, зареєстрова-
ний для наступних виробів: «Рекламна продукція для ігор».

59 Сторони погоджуються, що  промисловий зразок, що  оскаржується, 
та  попередній промисловий зразок призначені для  застосування 
на  рекламну продукцію для  ігор, але аналіз даних промислових зраз-
ків довів, що йдеться про більш вузьку категорію рекламної продукції 
для  ігор. Відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою у  п. 17 
рішення, що  оскаржується, третя сторона надала Апеляційній палаті 
інформацію щодо даного виробу, зокрема інформацію щодо «фішок», 
які третя сторона комерціалізує із 1995  р. Таким чином, Апеляційна 
палата повноправно стверджує, що  третя сторона процесу дозволила 
встановити конкретну природу та функцію виробів, а саме ігрової про-
дукції, відомої під назвами «сотки», «фішки»  чи «кепси». Більш того, 
у п. 16 рішення, що оскаржується, Апеляційна палата уточнює, що дана 
рекламна продукція для ігор призначена для маленьких дітей і зазвичай 
використовується для рекламування печива чи закусок на базі картоплі, 
що було підтверджено усіма сторонами.

60 Таким чином, Суд приходить до  висновку, що  Апеляційна палата 
справедливо визнала, що  для  даної справи виріб належить до  вузької 
категорії більш широкої категорії рекламної продукції для ігор, а саме 
до ігрових об’єктів, відомих під назвами «сотки», «фішки» або «кепси».

– Стосовно інформованого користувача

61 Позивач оскаржує рішення Апеляційної палати, відповідно до  якого поін-
формований користувач міг би також бути директором із маркетингу, 
тоді як, на думку позивача, йдеться про дитину приблизного віку від 5 
до 10 років.

62 Коли йдеться про  поінформованого користувача, треба зазначити, 
що ним не може бути ні виробник, ні продавець товарів, для яких при-
значається промисловий зразок, що  оскаржується. Поінформований 
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споживач має певний рівень уваги та  володіє певними знаннями сто-
совно вже існуючого у даній галузі, тобто існуючих промислових зраз-
ків для  даного виробу, які було оприлюднено до  дати подання заявки 
на промисловий зразок, що оскаржується, або, у відповідному випадку, 
до заявленої дати пріоритету.

63 У  зв’язку із цим, Суд констатує, що  хоча Апеляційна палата точно 
і не визначила, ким є інформований користувач для даного виробу, вона, 
на  відміну від того, що  стверджує позивач, не  відхилила можливості 
того, що це може бути дитина приблизного віку 5-10 років.

64 Апеляційна палата вірно оцінила у  пп. 16 та  17 рішення, що  оскаржу-
ється, що  поінформований споживач може бути дитиною приблиз-
ного віку від 5 до  10  років або  директором із маркетингу компанії, 
яка виробляє товари, реклама яких забезпечується шляхом дарування 
«соток», «фішок» або  «кепсів». Із визначення поняття інформований 
користувач, наведеного у п. 62 вище, що, оскільки промисловий зразок, 
що оскаржується, має наноситися на «сотки», «фішки» або «кепси», слід 
вважати, що інформований користувач володіє певними знаннями сто-
совно вже існуючого в галузі даного товару. До того ж, оскільки йдеться 
про  іграшки, призначені для  дітей, цим інформованим користувачем, 
як і було зазначено Апеляційною палатою в рішенні, що оскаржується, 
може бути дитина приблизного віку від 5 до  10  років, що  не  оскар-
жується ні  ВГВР, ні третьою стороною. Тим не  менш, оскільки йдеться 
про  рекламну продукцію, інформованим користувачем у  даному 
випадку також може бути директор із маркетингу компанії, що  вико-
ристовує даний тип продукції для рекламування своїх власних товарів.

65 Відповідно до  зазначеного у  пп. 16 та  17 рішення, що  оскаржується, 
не  важливо,  чи інформованим користувачем є  дитина приблизного 
віку від 5 до 10 років, чи директор із маркетингу компанії, яка виробляє 
товари, реклама яких здійснюється за  рахунок використання «фішок», 
«кепсів», «соток», найважливіше, щоб ці дві категорії осіб знали про існу-
вання поняття «кепси».

– Стосовно рівня свободи розробника

66 Спираючись на той факт, що промисловий зразок, що оскаржується, нале-
жить до загальної категорії рекламної продукції, позивач не погоджу-
ється із висновком Апеляційної палати у п. 20 рішення, що оскаржується, 
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де стверджується, що ступінь свободи автора для даних виробів є «сер-
йозно обмеженим».

67 У  зв’язку із цим, слід зазначити, що  ступінь свободи автора промис-
лового зразка визначається, зокрема, на  основі обмежень, пов’язаних 
із характеристиками, що  визначаються технічною функцією товару 
або елементу товару, а також на основі правових вимог, що застосову-
ються до  товару. Ці обмеження призводять до  стандартизації деяких 
характеристик, що стають спільними для промислових зразків, що нано-
сяться на відповідний виріб.

68 У  п. 18 рішення, що  оскаржується, Апеляційна палата зазначає, що  усі 
досліджені «кепси»  чи «фішки» є  маленькими дисками, пласкими  чи 
трохи опуклими, які можуть бути із пластику  чи із металу. Із даного 
твердження Апеляційна палата робить висновок у п. 20 рішення, що сту-
пінь свободи автора такого виробу «серйозно обмежений», оскільки, 
для такого виду виробів «парадигма обмежується маленьким пласким чи 
майже пласким диском, на  якому можуть бути надруковані кольорові 
зображення, і часто диск є випуклим у центрі, таким чином, щоб диск 
видавав звук, коли дитина натискає пальцем по центру диска», додавши, 
що  «‘кепс’, який не  володіє такими характеристиками, мав би низьку 
вірогідність буду прийнятим на ринку».

69 У зв’язку із цим, слід зазначити, що «сотки», «фішки» чи «кепси» мають 
круглу форму і що на дату подання заяви на реєстрацію промислового 
зразка, що  оскаржується, тобто на  дату пріоритету, що  заявляється 
для  даного промислового зразку, «сотки», «фішки»  чи «кепси» мали 
спільні характеристики, які має враховувати автор, відповідно до описа-
ного у пп. 18 та 20 рішення, що оскаржується та нагаданого у п. 68 вище. 
Даний висновок не оскаржується сторонами.

70 Таким чином, Суд вважає, що Апеляційна палата зробила правильний 
висновок у рішенні, що оскаржується, згідно із якими на дату пріоритету, 
заявлену для  промислового зразка, що  оскаржується, ступінь свободи 
автора був «серйозно обмеженим», оскільки такий автор мав включати 
ці спільні характеристику у свій промисловий зразок для даного виробу. 
До  того  ж, відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою у  п. 20 
рішення, що  оскаржується, ступінь свободи автора обмежується тим, 
що йдеться про недорогі вироби, що мають відповідати нормам безпеки 
для дітей і мають додаватися до товарів, які рекламуються.
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– Стосовно загального враження, що  справляється конфліктуючими 
промисловими зразками на інформованого користувача

71 Позивач відхиляє висновок, зроблений Апеляційною палатою у рішенні, 
що  оскаржується, згідно із яким протиставлені промислові зразки 
справляють різне загальне враження на інформованого користувача.

72 Під час конкретної оцінки загального враження, що справляють проти-
ставлені промислові зразки на  інформованого користувача, який має 
певні знання стосовно вже існуючих розробок у даній галузі, має врахо-
вуватися ступінь свободи автора під час розробки промислового зразка, 
що  оскаржується. Тому, відповідно до  зазначеного Апеляційною пала-
тою у п. 19 рішення, що оскаржується, оскільки схожості між протистав-
леними промисловими зразками полягають у спільних характеристиках 
для таких виробів, описаних у п. 67 вище, ці схожості матимуть незначну 
вагу у  загальному враженні, що  справляється даними промисловими 
зразками на  інформованого користувача. Крім того, чим  більш обме-
женим є  рівень свободи розробника промислового зразка, що  оскар-
жується, тим менші відмінності між  протиставленими промисловими 
зразками є достатніми для того, щоб справити різне загальне враження 
на інформованого користувача.

73 Відповідно до зазначеного у п. 68 вище, після визначення у пп. 18 та 20 
рішення, що оскаржується, обмежень розробника промислового зразка, 
що  оскаржується, Апеляційна палата прийняла рішення, що  свобода 
розробника для даного виробу була «серйозно обмежена».

74 У п. 19 рішення, що оскаржується, Апеляційна палата також зазначила 
стосовно оцінки загального враження, яке справляють конфліктуючі 
промислові зразки на інформованого користувача, що такий користувач 
автоматично відкидає елементи «, які є повністю банальними та розпо-
всюдженими для усіх таких виробів» і що він сконцентрується на харак-
теристиках «, які є довільними та відрізняються від норми».

75 У пп. 21-24 рішення, що оскаржується, Апеляційна палата порівняла кон-
фліктуючі промислові зразки, спочатку описавши попередній промис-
ловий зразок, потім промисловий зразок, що оскаржується; і укладала, 
що  існує «відмінність між  конторами випуклої центральної частини 
дисків». Із цього Апеляційна палата зробила висновок, у п. 24 рішення, 
що  оскаржується, що, враховуючи обмежений ступінь свободи автора 
промислового зразка, що  оскаржується, дана відмінність у  профіль 
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є  достатньою, щоб дійти висновку, що  промислові зразки справляли 
різне загальне враження на інформованого користувача.

76 Саме на підставі критеріїв, наведених у п. 72 вище, Суд має порівняти 
конфліктуючі промислові зразки, проаналізувавши їх  схожості та  від-
мінності, щоб визначити, із врахуванням ступеня свободи автора у роз-
робці промислового зразка, що  оскаржується,  чи Апеляційна палата 
правильно дійшла до висновку, що два промислові зразки справляють 
різне загальне враження на інформованого споживача.

77 Стосовно схожостей конфліктуючих промислових зразків: по-перше, 
Апеляційна палата у п. 22 рішення, що оскаржується, зазначає, що в обох 
випадках йдеться про майже плаский диск. Отже, ВГВР вважає, що на дату 
пріоритету, заявлену для  промислового зразка, що  оскаржується, йти-
меться про спільну характеристику для усіх промислових зразків даного 
виду виробів, тому, відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою 
у пп. 18 та 20 рішення, що оскаржується, дана схожість не буде згадана 
інформованим користувачем під час оцінки ним загального враження 
від протиставлених промислових зразків.

78 По-друге, Апеляційна палата також зазначила у п. 22 рішення, що оскар-
жується, що конфліктуючі промислові зразки містять концентричне коло 
поруч із краями диску, що покликане наштовхувати на думку, що диск 
є випуклим. ВГВР зазначає, що дані промислові зразки можуть наноси-
тися на виріб, зроблений із металу; із даним твердженням погодилися 
як позивач, так і  третя сторона процесу. Оскільки виріб призначено 
переважно для  дітей, це коло може становити для  розробника обме-
ження, пов’язане із вимогами безпеки, щоб ця частина виробу не стала 
ріжучим краєм, якщо виріб зроблено із металу, або навіть із пластику чи 
картону. Таким чином, Суд вважає, що ця схожість між конфліктуючими 
промисловими зразками є  характерною для  виробів і  може полягати 
в обмеженні, що існує для автора, а отже не приверне увагу інформова-
ного споживача.

79 По-третє, протиставлені промислові зразки обидва містять концен-
тричне коло, розміщене приблизно на  одній третій відстані між  кра-
ями та  центром диску. У  п. 22 рішення, що  оскаржується, Апеляційна 
палата посилається на  дану схожість, зазначаючи, що  це коло покли-
кано наштовхувати на  думку, що  центральна частина диска трохи 
випукла. Тим не менш, Суд вважає, що центральна частина могла бути 
визначена іншими формами, не тільки колом. Доказом цього є  заявка 
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на  реєстрацію промислового зразка, що  оскаржується, надана ВГВР 
до Суду, де для промислового зразку заявляється пріоритет на підставі 
іспанського промислового зразку № 157156, де міститься три варіанти 
і де ця центральна частина, відповідно до кожного із варіантів, визнача-
ється колом, трикутником та шестикутником. До того ж, даний висновок 
не спростовується аргументом, висунутим ВГВР під час слухань, відпо-
відно до якого ця форма має бути круглою для того, щоб не деформувати 
зображення, нанесене на  диск; Суд вважає, що  ні  трикутна, ні  шести-
кутна, ні навіть овальна чи квадратна форма, у порівнянні із круглою, 
не призвели б до викривлення зображення. До того ж, даний висновок 
також не може бути спростований аргументом ВГВР, відповідно до якого 
мала бути обрана саме кругла форма для того, щоб центральна частина 
могла бути випуклою, оскільки розробник також міг, зокрема, обрати 
овальну форму.

80 По-четверте, протиставлені промислові зразки схожі в тому, що вигну-
тий край диска є  вищим за  частину диска між  краєм та  центральною 
випуклою частиною.

81 По-п’яте, конфліктуючі промислові зразки схожі пропорціями відповід-
них центральних випуклих частин та частини дисків, що розташована 
між краєм та центральною випуклою частиною.

82 Оскільки у розробника не було жодних обмежень у даній сфері, схожості, 
наведені у п. 79-81 вище, стосуються елементів, щодо яких існувала сво-
бода автора під час створення промислового зразка, що  оскаржується. 
Звідси Суд робить висновок, що вони привернуть увагу інформованого 
користувача, до того ж, як було зазначено третьою стороною, саме верхні 
частини дисків є найбільш видимими для такого користувача.

83 Стосовно відмінностей у  протиставлених промислових зразках, відпо-
відно до зазначеного Апеляційною палатою у п. 23 рішення, що оскар-
жується, промисловий зразок, що оскаржується, якщо дивитися на нього 
зверху містить два концентричні кола, яких немає на  попередньому 
промисловому зразку. У  профіль два промислових зразка відрізня-
ються, оскільки промисловий зразок, що оскаржується, є значно більш 
опуклим. Тим не менш, Суд констатує, що рівень опуклості є незначним, 
якщо враховувати незначну товщину дисків, а, отже, ця опуклість не буде 
легко помічена поінформованим споживачем, зокрема, якщо дивитися 
зверху, що підтверджується реальними виробами, які містяться у досьє 
ВГВР, переданому Суду.
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84 Враховуючи схожості, перераховані у  пп. 79-81 вище, Суд вважає, 
що  відмінності, констатовані Апеляційною палатою у  п. 23 рішення, 
що  оскаржується (див. п. 83 вище) є  недостатніми для  того, щоб про-
мисловий зразок, що оскаржується, справляв на інформованого корис-
тувача загальне враження, щоб відрізняється від загального враження, 
що справляє попередній промисловий зразок.

85 Із вищенаведеного випливає, що Апеляційна палата помилилася, коли 
прийняла рішення, що  оскаржується, висновком якого є  те, що  про-
тиставлені промислові зразки справляють різне загальне враження 
на  інформованого споживача і  що  вони не  конфліктують між  собою 
відповідно до  положень статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002. Із цього Суд робить висновок, що рішення, що оскаржується, 
було прийняте у порушення вищенаведених положень, а, отже, має бути 
скасованим, без  аналізу останньої підстави для  визнання недійсності, 
наведеної позивачем.

Судові витрати

86 Відповідно до положень статті 87, частини 2 Процесуального регламенту 
суду першої інстанції, присуджується відшкодування судових витрат 
стороною, що програла процес, якщо відповідне зазначається у позив-
них вимогах іншої сторони. Окрім того, якщо декілька сторін програють 
процес, Суд приймає рішення щодо розділу витрат між ними.

87 Оскільки судом було відхилено аргументи ВГВР та третьої сторони, Суд 
присуджує відшкодування з  ВГВР та  третьої сторони судових витрат, 
понесених позивачем під час розгляду справи, відповідно до позивних 
вимог позивача.

88 Окрім того, позивач вимагав від відповідача та  третьої сторони від-
шкодування витрат, понесених під час розгляду апеляції Апеляційною 
палатою ВГВР. Відповідно до положень статті 136, частини 2, необхідні 
витрати, понесені сторонами під час розгляду справи Апеляційною 
палатою ВГВР мають вважатися витратами, що  підлягають стягненню. 
Оскільки судом було відхилено аргументи ВГВР та третьої сторони, Суд 
також присуджує відшкодування з ВГВР та третьої сторони витрат, поне-
сених позивачем під час розгляду апеляції Апеляційною палатою ВГВР, 
відповідно до позивних вимог позивача.

На підставі вищевикладеного,
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СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (П’ята палата)

Приймає рішення:

1)  Скасувати рішення Апеляційної палати Відомства із гармонізації 
внутрішнього ринку (ВГВР) від 27 жовтня 2006 р. (справа R 1001 / 2005-3).

2)  Присудити відшкодування з  ВГВР та  PepsiCo, Inc власних судових 
витрат та судових витрат, понесених Grupo Promer Mon Graphic, під час 
розгляду справи Судом першої інстанції.

3)  Присудити відшкодування з  ВГВР та  PepsiCo, Inc власних витрат 
та витрат, понесених Grupo Promer Mon Graphic, під час розгляду справи 
Апеляційною палатою ВГВР.

2.1.3. Касаційне оскарження рішення Суду першої інстанції. 
Відсутність відмінного загального враження. Визначення поняття 
«інформований користувач» та  «ступінь свободи автора». Справа 
Grupo Promer, С-281 / 10 Р

РІШЕННЯ СУДУ ДРУГОЇ ІНСТАНЦІЇ (Четверта палата)

від 20 жовтня 2011 р.

«Касаційне оскарження – Регламент (ЄС) № 6 / 2002 – Статті 5, 6, 10 та 25, частина 
1, пункт d) – Промисловий зразок Співтовариства – Промисловий зразок 

Співтовариства, зареєстрований на круглий рекламний продукт – Попередній 
промисловий зразок Співтовариства – Відмінне загальне враження – Ступінь 
свободи автора – Інформований користувач – Сфера компетенції Суду першої 

інстанції– Суттєва підміна фактів»

У справі C-281 / 10 P,

об’єктом якої є касаційне оскарження, подане 3 червня 2010 р. на підставі поло-
жень статті 56 Статуту Суду Європейського Союзу,

PepsiCo, Inc., зареєстрована у  м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США), представ-
лена адвокатами п. Е. Арміхо Чаварі та п. В фон Бомгард, Рехтзанвальтін,

позивач,
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і де іншими сторонами процесу є:

Grupo Promer Mon Graphic, зареєстрована у м. Сабадель (Іспанія), представлена 
адвокатом п. Р. Альмараз Пальмеро,

позивач у першій інстанції,

Відомство із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представлене агентом 
п. А. Фоліар – Монгірал,

відповідач у першій інстанції,

СУД ДРУГОЇ ІНСТАНЦІЇ (Четверта палата),

У складі головуючого судді П. Ж-.К-. Бонішо та суддів п. К. Шімана і п. Бей Ларсена, 
п. К Тоадер (доповідачка) і п. Е. Ярашіунас;

Генерального адвоката: п. П. Менгоззі;

за участі секретаря судового засідання: п. А. Імпелліцері;

проаналізувавши позов, заперечення інших сторін та  провівши слухання 
10 березня 2011 р.;

заслухавши висновки Генерального адвоката, представлені на відкритому засі-
данні 12 травня 2011 р.;

прийняв таке рішення

Рішення

1 Подавши касаційне оскарження, PepsiCo Inc. (тут і  далі: «PepsiCo») 
вимагає скасування рішення Суду ЄС першої інстанції від 18 березня 
2010  р., у  справі між  Grupo Promer Mon Graphic та  ВГВР – PepsiCo 
(промисловий зразок Співтовариства, зареєстрований на  круглий 
рекламний продукт) (T-9 / 07, ще  не  опубліковане у  Віснику; тут і  далі: 
«предмет касації»), де було розглянуто позов, поданий Grupo Promer Mon 
Graphic (тут і далі: «Grupo Promer») проти рішення Апеляційної палати 
Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР) від 27 жовтня 
2006 р. (справа R 1001 / 2005-3), стосовно процесу із визнання недійсності 
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промислового зразку між Grupo Promer та PepsiCo (тут і далі: «рішення, 
що оскаржується»).

Нормативно-правова база

2 Стаття 4 Регламенту (ЄС) № 6 / 2002 Ради ЄС, від 12 грудня 2001 р., щодо 
промислових зразків Співтовариства зазначає:

«1. Промисловий зразок охоронятиметься як промисловий зразок 
Співтовариства, якщо він є новим та має індивідуальний характер.

[…]»

3 Стаття 5 Регламенту № 6 / 2002 передбачає:

«1. Промисловий зразок повинен вважатися новим, якщо жоден тотож-
ній зразок не був оприлюднений:

а) у випадку з незареєстрованим промисловим зразком Співтовариства 
– до дати, коли промисловий зразок, щодо якого була заявлена   охорона, 
вперше був оприлюднений;

б) у випадку з зареєстрованим промисловим зразком Співтовариства – 
до дати подання заявки для реєстрації промислового зразка, щодо якого 
заявляється охорона, або, якщо було заявлено право пріоритету, до дати 
пріоритету.

2. Промислові зразки повинні вважатися тотожними, якщо їх характери-
стики відрізняються тільки в незначних деталях».

4 У статті 6 цього ж Регламенту міститься наступне:

«1. Промисловий зразок повинен вважатися таким, що має індивідуаль-
ний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформо-
ваного користувача, відрізняється від загального враження, справленого 
на  такого користувача будь-яким промисловим зразком, який став 
загальнодоступним:

а) у випадку з незареєстрованим промисловим зразком Співтовариства 
– до дати, коли промисловий зразок, щодо якого була заявлена   охорона, 
вперше був оприлюднений;
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б) у випадку з зареєстрованим промисловим зразком Співтовариства – 
до дати подання заявки для реєстрації промислового зразка, щодо якого 
заявляється охорона, або, якщо було заявлено право пріоритету, до дати 
пріоритету.

2. У ході оцінки індивідуального характеру промислового зразка пови-
нен бути прийнятий до уваги рівень свободи розробника».

5 Згідно із статтею 10 Регламенту № 6 / 2002:

«1. Масштаб охорони, що  надається промисловим зразком 
Співтовариства, повинен охоплювати будь-які промислові зразки, 
які не  справляють на  інформованого користувача іншого загального 
враження.

2. Під час оцінювання масштабу охорони, має враховуватися рівень сво-
боди розробника під час розробки промислового зразка»

6 Стаття 25 Регламенту № 6 / 2002 передбачає:

«1. Промисловий зразок Співтовариства може бути оголошений 
недійсним лише у наступних випадках:

[…]

b) якщо промисловий зразок не відповідає вимогам статей 4-9;

[…]

d)  якщо промисловий зразок конфліктує з  попереднім промисловим 
зразком, який був оприлюднений після дати подання заявки, або – якщо 
заявляється пріоритет – після дати пріоритету промислового зразка 
Співтовариства, і який охороняється з дати, що передує зазначеній даті;

[…]

3.  На  підстави, передбачені пунктами 1 "d", "e" і  "f", може посилатися 
виключно тільки заявник або власник попереднього права.

[…]»
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7 Стаття 52, частина 1 Регламенту № 6 / 2002 передбачає, що «Підкоряючись 
положенням пунктів 2, 3, 4 і 5 статті 25 будь-яка фізична або юридична 
особа, а також і орган публічної влади, що володіє відповідними повно-
важеннями, може направити в Відомство заяву про визнання недійсним 
зареєстрованого промислового зразка Співтовариства.».

8 Відповідно до статті 61, частин 1-3 Регламенту № 6 / 2002:

«1. Позови можуть бути подані до  Суду ЄС на  рішення Апеляційної 
палати.

2.  Позови можуть бути подані на  підставі відсутності правоздатно-
сті / дієздатності, істотного порушення процедурних вимог, пору-
шення Договору про  заснування Європейського співтовариства, цього 
Регламенту або  будь-якої норми права, що  відноситься до  їх  застосу-
вання або до перевищення повноважень.

3.  Суд ЄС має компетенцію скасувати або  внести зміни до  рішення, 
що оскаржується.»

Описова частина та рішення, що оскаржується

9 9 вересня 2003  р. третя сторона процесу, PepsiCo, Inc., подала заявку 
на реєстрацію промислового зразка Співтовариства до Відомства із гар-
монізації внутрішнього ринку (ВГВР), на підставі положень Регламенту 
№ 6 / 2002. Під час подання заявки на  реєстрацію, було заявлено дату 
пріоритету на  підставі зареєстрованого в  Іспанії промислового зразка 
№ 157156, заявка на який була подана 23 липня 2003 р. та опублікована 
16 листопада 2003 р.

10 Промисловий зразок Співтовариства було зареєстровано під номе-
ром 74463-0001 на  наступні вироби: «Рекламна продукція для  ігор». 
Промисловий зразок зображується таким чином:
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11  4 лютого 2004 р. позивач, Grupo Promer Mon Graphic, подала заяву щодо 
визнання недійсності промислового зразка № 74463-0001 (тут і  далі 
«промисловий зразок, що оскаржується») на підставі положень статті 52 
Регламенту № 6 / 2002.

12 Заява на визнання недійсності посилалася на  існування промислового 
зразка Співтовариства, зареєстрованого під номером 53186-0001 (тут 
і  далі: «попередній промисловий зразок»), заява на  реєстрацію якого 
була подана 17 липня 2003  р., із заявленою датою пріоритету на  під-
ставі іспанського промислового зразка № 157098, заява на  реєстрацію 
якого була подана 8 липня 2003  р. і  опублікована 1 листопада 2003  р. 
Попередній промисловий зразок зареєстровано на  наступний виріб: 
«Металевий листок для ігор». Він зображується наступним чином:

13 У  заяві щодо визнання недійсності заявник посилався на  відсут-
ність новизни та  індивідуального характеру у  промислового зразка, 
що оскаржується, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту b), 
Регламенту № 6 / 2002, а також на наявність попереднього права, відпо-
відно до положень статті 25, частини 1, пункту d), цього ж Регламенту.

14  20 червня 2005  р. Відділ із визнання недійсності ВГВР оголосила 
недійсним промисловий зразок, що оскаржується, на підставі положень 
статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту № 6 / 2002.

15 18 серпня 2005  р. третя сторона процесу подала апеляцію до  ВГВР, 
на підставі статей 55-60 Регламенту № 6 / 2002, проти рішення Відділу із 
визнання недійсності.

16 У своєму рішенні від 27 жовтня 2006 р. (тут і далі «рішення, що оскаржу-
ється») Апеляційна палата ВГВР скасувала рішення Відділу із визнання 
недійсності і  відхилила заяву про  визнання недійсним промислового 
зразка. Апеляційна палата відхилила аргумент позивача стосовно 



125

недобросовісної реєстрації третьою стороною; дійшла висновку, що про-
мисловий зразок, що оскаржується, не конфліктує із попереднім правом 
позивача, а, отже, умови статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002 не були виконані.

17 З цього приводу, Апеляційна палата зазначила, що вироби, пов’язані із 
протиставленими промисловими зразками, належать до окремої кате-
горії рекламної продукції, а саме до «фішок» чи «кепсів», тому ступінь 
свободи автора таких товарів є  «серйозно обмеженим». Враховуючи 
дані обставини, Апеляційна палата вирішила, що  існуючі відмінності 
між  протиставленими промисловими зразками були достатніми, щоб 
дійти висновку, що вони справляють різне загальне враження на інфор-
мованого користувача.

Розгляд справи Судом першої інстанції та предмет касації

18 Подавши позов до Секретаріату суду першої інстанції 9 квітня 2007 р., 
Grupo Promer вимагала скасувати рішення, що оскаржується, та прису-
дити відшкодування збитків із ВГВР та PepsiCo.

19 Позивні вимоги Grupo Promer ґрунтувалися на трьох обставинах: перша, 
що полягає у недобросовісності PepsiCo та обмежувальному тлумаченні 
Регламенту № 6 / 2002 у  рішенні, що  оскаржується; друга, що  полягає 
у  відсутності новизни у  промислового зразка, що  оскаржується; третя, 
що  полягає у  порушенні статті 25, частини 1, пункту d), Регламенту 
№ 6 / 2002.

20 У предметі касації Суд першої інстанції, відхиливши першу обставину, 
погодився із третьою обставиною та прийняв рішення, що, відповідно, 
відсутня необхідність аналізувати другу обставину.

21 Третя обставина розділялася на чотири частини.

22 По-перше, Grupo Promer оскаржувала визначення категорії виробів, 
до яких належать протиставлені промислові зразки, як «сотки», «фішки», 
«кепси», оскільки вважала, що йдеться про різні вироби. Згідно із Grupo 
Promer, Апеляційна палата мала розглядати загальну категорію реклам-
ної продукції для ігор.

23 З цього приводу, у п. 60 предмету касації, Суд першої інстанції дійшов 
висновку, що  Апеляційна палата справедливо визнала, що  для  даної 
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справи виріб належить до  вузької категорії більш широкої категорії 
рекламної продукції для  ігор, а  саме до  ігрових об’єктів, відомих під 
назвами «сотки», «фішки» або «кепси».

24 По-друге, виходячи із того, що  промисловий зразок, що  оскаржується, 
пов'язаний із категорію рекламної продукції для  ігор, Grupo Promer 
оскаржував оцінку, що містилася у рішенні, що оскаржується, стосовно 
того, що ступінь свободи автора промислового зразка, що оскаржується, 
є «серйозно обмежений».

25 У п. 70 предмету касації, Суд першої юрисдикції зазначив, що Апеляційна 
палата зробила правильний висновок у  рішенні, що  оскаржується, 
згідно із якими на дату пріоритету, заявлену для промислового зразка, 
що  оскаржується, ступінь свободи автора був «серйозно обмеженим», 
оскільки такий автор мав включати ці спільні характеристики у  свій 
промисловий зразок для даного виробу.

26 По-третє, Grupo Promer стверджувала, що інформованим користувачем 
буде дитина віком приблизно у 5-10 років, а не директор із маркетингу, 
як зазначено у  рішенні, що  оскаржується. Grupo Promer зазначала, 
що  директор із маркетингу харчової компанії не  є  кінцевим користу-
вачем виробу і  матиме більш високий рівень поінформованості, ніж 
простий користувач.

27 З цього приводу, Суд першої інстанції визначив поняття інформова-
ного користувача у п. 62 предмету касації та дійшов висновку у пп. 64 
та 65 того самого рішення, що Апеляційна палата правильно ухвалила, 
що  для  даної справи не  важливо,  чи інформованим користувачем 
є дитина приблизного віку від 5 до 10 років, чи директор із маркетингу 
компанії, яка виробляє товари, реклама яких здійснюється за  рахунок 
використання «фішок», «кепсів», «соток», найважливіше, щоб ці дві кате-
горії осіб знали про існування поняття «кепси».

28 По-четверте Grupo Promer заявляла, що  протиставлені промислові 
зразки справляють однакове загальне враження, оскільки, на  відміні 
від аналізу Апеляційної палати у  рішенні, що  оскаржується, відмін-
ність промислових зразків у профіль не буде очевидною; для того, щоб 
помітити таку відмінність, необхідно виявити високу увагу та ретельну 
спостережливість до диска.
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29 З цього приводу, у п. 72 предмету касації, Суд першої інстанції, врахо-
вуючи рівень свободи розробника промислового зразка, що  оскаржу-
ється, дійшов висновку, як і Апеляційна палата, що, оскільки схожості 
між  протиставленими промисловими зразками полягають у  спільних 
характеристиках для таких виробів, ці схожості матимуть незначну вагу 
у  загальному враженні, що  справляється даними промисловими зраз-
ками на інформованого користувача. Крім того, чим більш обмеженим 
є  рівень свободи розробника промислового зразка, що  оскаржується, 
тим менші відмінності між протиставленими промисловими зразками 
є достатніми для того, щоб справити різне загальне враження на інфор-
мованого користувача.

30 У пп. 77-82 предмету касації, Суд першої інстанції проаналізував п’ять 
елементів, які є схожими для двох конфліктуючих промислових зразків. 
Обидва є  майже пласкими дисками; містять концентричне коло дуже 
близько до краю; інше концентричне коло десь на одній треті відстані 
між краєм та центром диску; випуклий край, що є вищим за проміжну 
частину диску, розташовану між краєм та центральною випуклою части-
ною; схожість пропорцій центральної випуклої частини та  проміжної 
частини диску, розташованої між  краєм та  центральною випуклою 
частиною.

31 Констатувавши, що  перша схожість є  спільною характеристикою 
для промислових зразків на вироби цього типу, а друга схожість могла 
бути пов’язаною із вимогами безпеки до  автора, Суд першої інстанції 
дійшов висновку, що  ці схожості не  привернуть уваги інформованого 
користувача під час оцінки загального враження промислових зразків, 
про які йдеться.

32 Тим не менш, стосовно трьох останніх схожостей, Суд першої інстанції 
дійшов висновку, що тут йдеться про елементи, стосовно яких існувала 
свобода автора промислового зразка, що  оскаржується, а, отже, вони 
привернуть увагу поінформованого користувача, особливо якщо роз-
глядати верхні поверхні дисків, які, у даному випадку, є найбільш види-
мими для користувача.

33 Стосовно відмінностей між  промисловими зразками, що  розглядають, 
Суд першої інстанції ухвалив у  п. 83 предмета касації, що  промисло-
вий зразок, що  оскаржується, якщо дивитися на  нього зверху містить 
два концентричні кола, яких немає на  попередньому промисловому 
зразку і що у профіль два промислових зразка відрізняються, оскільки 
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промисловий зразок, що оскаржується, є більш опуклим, але цей рівень 
опуклості є дуже незначним.

34 Суд першої інстанції прийняв рішення, що  відмінності, зазначені 
Апеляційною палатою, були недостатніми для того, щоб промисловий 
зразок, що  оскаржується, справляв на  інформованого користувача 
відмінне загальне враження, ніж те, що справляється попереднім про-
мисловим зразком. Відповідно, Суд першої інстанції скасував рішення, 
що оскаржувалося.

Позивні вимоги сторін до Суду другої інстанції

35 PepsiCo вимагає від Суду:

– Скасувати рішення, що оскаржується.

– Прийняти остаточне рішення стосовно предмету спору, відхиливши 
вимоги позивача у першій інстанції, або, у якості альтернативи, повер-
нувши справу на розгляду Суду першої інстанції.

– Присудити відшкодування судових витрат з Grupo Promer.

36 ВГВР вимагає від Суду другої інстанції підтримати касаційне оскар-
ження та присудити відшкодування судових витрат з Grupo Promer.

37 Grupo Promer вимагає від Суду:

– відхилити касаційне оскарження, оскільки воно є  неприйнятним 
і необґрунтованим.

– Присудити відшкодування судових витрат за  дане касаційне оскар-
ження з PepsiCo.

– Присудити відшкодування судових витрат за  розгляд справи Судом 
першої інстанції з PepsiCo та ВГВР.

– Присудити відшкодування витрат за розгляд справи у ВГВР з PepsiCo.

Стосовно касаційного оскарження
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38 Для  обґрунтування позивних вимог касаційного оскарження PepsiCo 
посилається на  єдину обставину, що  полягає у  порушенні статті 25, 
частини 1, пункту d), Регламенту № 6 / 2002. Ця обставина розділена 
на п’ять частин: перші чотири стосуються ймовірних помилок, вчине-
них Судом першої інстанції стосовно меж свободи розробника, поняття 
«інформований користувач» та  його рівня уваги, стосовно сфери ком-
петенції Суду першого інстанції та  стосовно можливості порівнювати 
вироби замість промислових зразків; п’ята частина обставини посила-
ється на ймовірну суттєву підміну фактів.

Стосовно першої частини єдиної обставини, що меж свободи розробника

Позиції сторін

39 PepsiCo стверджує, що три схожості, відзначені Судом першої інстанції 
(кругла форма центральної частини, випуклі краї, пропорції), пояс-
нюються функціями, які виконують вироби, і  є  спільними характерис-
тиками для таких виробів, а  отже, ступінь свободи автора обмежений. 
Позивач стверджує, що Суд першої інстанції не врахував дані обмеження 
під час порівняння промислових зразків, про  які йдеться. Твердження 
про  те, що  дані промислові зразки є  схожими через те, що  містять ці 
спільні характеристики, означатиме лише надання Grupo Promer екс-
клюзивних прав на їх експлуатацію, що суперечить цілі положень статті 
25, частини 1, пункту d) Регламенту nº 6 / 2002.

40  ВГВР вважає, що такі характеристики, як конфігурація форми плаского 
диску чи випуклість центральної сторони, хоча вони і не визначаються 
певною функцію виробу  чи нормативно-правовими обмеженнями, 
визначені вимогами ринку, що  призводить до  подальшого обмеження 
ступіня свободи автора.

41 ВГВР зазначає, що доказові елементи справи показують, що більшість – 
якщо не усі – «фішок», на заявлену дату пріоритету промислового зразка, 
що  оскаржується, містять круглу центральну опуклу частину. Це пояс-
нюється неможливістю складувати одну на  одну «фішки», центральна 
опукла частина яких є не круглою на переважну більшість «фішок», де 
центральна опукла частина є круглою.

42 Grupo Promer вважає, що дана частина єдиної обставини є неприйнят-
ною, адже тут ставиться під сумнів фактична оцінка, що була зроблена 
під час прийняття рішення щодо предмету касації.
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Оцінка обставини Судом другої інстанції

43 У  першій частині обставини PepsiCo закидає Суду першої інстанції, 
що  останній розглядав круглу форму центру диску, випуклий край 
і  схожість пропорцій промислових зразків, про  яке йдеться, як такі, 
що  не  випливають із обмеженого рівня свободи розробника, тоді як 
насправді дані схожості є необхідними для того, щоб дані вироби могли 
виконувати свою функцію. На  думку PepsiCo, це призвело Суд першої 
інстанції до  помилкової оцінки загального враження, що  справляють 
протиставлені промислові зразки.

44 Таким чином, PepsiCo намагається поставити під сумнів оцінку фактів, 
здійснену Судом першої інстанції, не довівши існування суттєвої під-
міни фактів і не оскаржуючи список елементів, що визначають ступінь 
свободи автора промислового зразка, відповідно до визначеного Судом 
першої інстанції у п. 67 предмету касації (зокрема, обмежень, пов’яза-
них із характеристиками, що визначаються технічною функцією товару 
або елементу товару, а також на основі правових вимог, що застосову-
ються до товару) і  не  оскаржуючи висновки, зроблені з  цього приводу 
Судом першої інстанції у п. 72 рішення, що є предметом касації.

45 Відповідно до  наведеного вище законодавства, Суд першої інстанції 
є  єдиним компетентним органом для  того, щоб, по-перше, визначати 
факти, за винятком випадків, коли неточність висновків Суду є результа-
том матеріалів, наданих Суду у документах справи, та, по-друге, для того, 
щоб оцінювати вибрані факти. Відповідно, за винятком випадків суттє-
вої підміни даних, що були надані Суду першої інстанції, оцінка фактів 
не належить до компетенції Суду другої інстанції під час розгляду каса-
ційних оскаржень (рішення від 29 квітня 2004 р., Parlement / Ripa di Meana 
та інші C-470 / 00 P, Rec. p. I-4167, п. 40 та наведена там судова практика).

46 Відповідно, перша частина єдиної обставини, на  якій ґрунтуються 
позивні вимоги, повинна бути відхилена як необґрунтована.

Стосовно другої частини єдиної обставини, щодо поняття «інформова-
ний користувач» та його рівня уваги

Позиції сторін

47 PepsiCo вважає, що Суд першої інстанції застосував неадекватні критерії, 
коли заперечив, що  два промислові зразки справляють різне загальне 
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враження на  «інформованого користувача». Поняття «інформований 
користувач» не  відповідає ні  середньому споживачу, нормально поін-
формованому та достатньо уважному і обачному, відповідно до визна-
чення даного поняття у Директиві про торговельні марки, ні кінцевому 
користувачу виробів, про який йдеться.

48 Позивач вважає, що інформований користувач може порівняти промис-
лові зразки один поруч із іншим і що, на відміну від того, що зазначено 
у  нормативно-правовій базі для  торговельних марок, інформований 
користувач не має спиратися на «неідеальний спогад».

49 Позивач додає, що  якби Суд загальної інстанції застосував необхідні 
критерії, він би дійшов висновку, що  інформований користувач легко 
відрізнить промислові зразки, про  які йдеться, завдяки двом значним 
відмінностям між  ними: по-перше, два додаткові концентричні кола, 
легко помітні на  верхній поверхні промислового зразка, що  оскаржу-
ється; по-друге, випукла форма промислового зразка, що оскаржується, 
у  порівнянні із повною пласкістю (за  винятком країв) попереднього 
промислового зразка.

50 До того ж, PepsiCo вважає, що інформований користувач враховуватиме 
не тільки «найбільш видиму поверхню» промислового зразка, сконцен-
трувавшись на  «легко помітних» елементах (п. 83 предмета касації), 
а  матиме можливість проаналізувати промисловий зразок у  цілому, 
порівняти його із попередніми промисловими зразками, враховуючи 
рівень свободи розробника.

51 ВГВР також вважає, що  порівняння має здійснюватися спираючись 
не  на  неідеальний спогад поінформованого користувача, а  на  пряме 
співставлення промислових зразків.

52 Grupo Promer вважає, що ця частина єдиної обставини також пов’язана 
із фактичною обставиною. Сторона також стверджує, що  Суд першої 
інстанції не  застосував критерій, що  існує у  правовій базі для  торго-
вельних марок, а  саме ризик плутанини між  промисловими зразками, 
про які йдеться.

Оцінка обставини Судом другої інстанції

53 По-перше, Суд зазначає, що  Регламент № 6 / 2002 не  визначає поняття 
«інформований користувач». Тим не  менш, відповідно до  зазначеного 
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у пп. 43 та 44 висновку Генерального адвоката, це поняття знаходиться 
посередині між середнім споживачем, що застосовується до торговель-
них марок, від якого не вимагається жодних специфічних знань і який, 
зазвичай, не  здійснює прямого порівняння між  торговельними мар-
ками, та експертом у галузі, із глибокими технічними знаннями. Таким 
чином, поняття «інформований користувач» означає користувача, який 
приділяє вже не середній рівень уваги, а особливу уважність, пов’язану 
або із його особистим досвідом, або із широким знанням галузі, про яку 
йдеться.

54 Зазначаємо, що саме це середнє поняття було використано Судом пер-
шої інстанції у п. 62 рішення, що оскаржується. Наочним доказом цього 
є висновок, зроблений Судом першої інстанції у п. 64 предмету касації, 
де стверджується, що  інформований користувач може бути дитиною 
приблизного віку від 5 до 10 років або директором із маркетингу ком-
панії, яка виробляє товари, реклама яких забезпечується шляхом дару-
вання «соток», «фішок» або «кепсів».

55 По-друге, відповідно до зазначеного у пп. 51 та 52 висновку Генерального 
адвоката, сама природа поняття «інформований користувач», визначе-
ного вище, означає, що, за можливості, такий користувач здійснюватиме 
пряме порівняння між двома промисловими зразками. Тим не менше, 
не  можна відкидати ситуації, у  якій таке порівняння є  неможливими 
або нечастим для певної галузі, враховуючи особливі умови чи характе-
ристики промислових зразків, про які йдеться.

56 Тому, не можна звинувачувати Суд першої інстанції у вчинені помилки 
під час оцінки загального враження конфліктуючих промислових зраз-
ків без твердження про те, що інформований користувач у будь-якому 
випадку здійснить пряме співставлення двох промислових зразків.

57 Цей висновок доводиться тим фактом, що, за відсутності будь-яких від-
повідних зазначень у Регламенті № 6 / 2002, не можна вважати, що зако-
нодавча влада Європейського Союзу мала на меті обмежити порівняння 
промислових зразків прямим співставленням.

58 Із вищезазначеного випливає, що використане Судом першої інстанції 
формулювання у п. 77 предмету касації, а саме «дана схожість не буде 
згадана інформованим користувачем під час оцінки ним загального 
враження від конфліктуючих промислових зразків», навіть якщо поза 
контекстом воно означає, що  Суд першої інстанції спирався у  своїх 
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висновках на непряме порівняння через неідеальний спогад, не означає, 
що Суд вчинив якусь помилку.

59 По-третє, стосовно рівня уваги інформованого користувача, тут 
не  йдеться про  середнього споживача, нормально поінформованого 
та достатньо уважного і  обічного, який зазвичай сприймає промисло-
вий зразок як одне ціле, не затримуючись на оцінці відмінних деталей 
(див. аналогічне рішення від 22 червня 1999 р, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 
пункти 25 та  26); тут також не  йдеться про  експерта  чи техніка, який 
може детально помітити найменші відмінності, які існують між  про-
тиставленими промисловими зразками. Таким чином, прикметник 
«інформований» означає, що, не  будучи ні  розробником, ні технічним 
експертом, користувач ознайомлений із різними промисловими зраз-
ками, що існують у відповідній галузі, володіє певним рівнем знань сто-
совно елементів, які зазвичай містяться у таких промислових зразках, 
і, враховуючи його інтерес до даних виробів, приділяє досить високий 
рівень уваги до їх використання.

60 Відповідно, вираз «легко помічена» у п. 83 предмета касації має розумі-
тися у рамках більш широкого контексту, як просте уточнення більшої 
опуклості промислового зразка, що оскаржується. Враховуючи той факт, 
що Суд першої інстанції обрав правильний напрямок під час розгляду 
поняття інформованого користувача, не можна дійти висновку, на під-
ставі лише термінів, що використані у п. 83 та наведені вище, що рівень 
уваги інформованого користувача був неправильно оцінений Судом 
першої інстанції.

61 Враховуючи вищенаведене, друга частина єдиної обставини, на  якій 
ґрунтуються позивні вимоги, повинна бути відхилена як необґрунтована.

Стосовно третьої частини єдиної обставини, щодо сфери компетенції 
Суду першої інстанції

Позиція сторін

62 PepsiCo, посилаючись на  нещодавнє рішення Суду другої інстанції 
у  сфері сортів рослин (рішення від 15 квітня 2010  р., Schräder / OCVV, 
C-38 / 09 P, пункт 77), стверджує, що  детальний аналіз відмінностей 
та схожостей між конфліктуючими промисловими зразками, здійснений 
Судом першої інстанції, виходить за межі компетенції Суду, відповідно 
до  положень статті 61, частини 2, Регламенту nº 6 / 2002. Отже, PepsiCo 
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вважає, що  питання того,  чи промислові зразки справляють однакове 
загальне враження, має залишатися на розгляд Апеляційної палати.

63 ВГВР також вважає, що, оскільки Суд першої інстанції не обмежився ана-
лізом помилок, здійснених під час проведення оцінювання, Суд вийшов 
за  межі дозволеного статтею 61 Регламенту № 6 / 2002 про  промислові 
зразки Співтовариства.

64 Grupo Promer вважає, що  твердженню PepsiCo бракує підстав. Оцінка, 
надана Судом першої інстанції у вищезазначеній справі Schräder / OCVV, 
пояснюється технічністю та складністю аналізу справи, що розглядалася, 
тоді як у даній справі йдеться про простий аналіз промислових зразків, 
проведений для  встановлення відсутності індивідуального характеру 
промислового зразка, що оскаржується.

Оцінка обставини Судом другої інстанції

65 У  даному випадку, Суд другої інстанції погоджується із тим, що  Суд 
першої інстанції здійснив детальний аналіз промислових зразків, 
що є предметом спору, для скасування рішення Апеляційної палати.

66 У  той же час, Суд другої інстанції нагадує, що  Суд першої інстанції 
є компетентним здійснювати повний контроль законності оцінки нада-
них заявником даних, зробленої ВГВР (див. рішення від 5 липня 2011 р., 
Edwin / ВГВР, C-263 / 09 P, п. 52).

67 Звісно, за  аналогією із вищенаведеною справою Schräder / OCVV, Суд 
першої інстанції може визнати за ВГВР, особливо, коли йдеться про над-
звичайно технічні дані, певну свободу оцінювання і обмежитися під час 
контролю рішень Апеляційної палати щодо промислових зразків про-
стим аналізом очевидних помилок, здійснених під час оцінки.

68 Тим не  менш, зазначаємо, що  Суд першої інстанції, враховуючи кон-
кретні умови даної справи, здійснюючи контроль законності рішення, 
що оскаржується, не вийшов за межі компетенції, передбаченої статтею 
61 Регламенту № 6 / 2002.

69 Отже, третя частина єдиної обставини, на  якій ґрунтуються позивні 
вимоги, повинна бути відхилена як необґрунтована.
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Стосовно четвертої частини єдиної обставини, щодо порівняння виро-
бів, а не промислових зразків

Позиція сторін

70 PepsiCo вважає помилковим рішення суду спиратися в  оцінці проти-
ставлених промислових зразків на  зразки реальних виробів, наданих 
сторонами для ілюстрації своїх тверджень. Зокрема, ВГВР, розглядаючи 
у свій час заяву щодо визнання недійсним промислового зразка, не мала 
передбачати, що  у  майбутньому буде розпочатий судовий процес 
що  порушення прав, із посиланням на  те, як саме промислові зразки 
використовуються на ринку.

71 Grupo Promer нагадує, що  зразки виробів вже  були проаналізовані 
Відділом із визнання недійсності та Апеляційною палатою. Відповідно, 
оцінка Судом першої інстанції усіх доказових елементів, вже  наданих 
під час попередніх розглядів справи, є фактичною обставиною, на якій 
не  може базуватися касаційне оскарження, подане до  Суду другої 
інстанції.

Оцінка обставини Судом другої інстанції

72 Суд зазначає, що у п. 83 рішення, що оскаржується, Суд першої інстанції 
стверджує, що його оцінка ступеня випуклості конфліктуючих промис-
лових зразків «підтверджується реальними виробами, які містяться 
у досьє ВГВР, переданому Суду».

73 Тим не менш, враховуючи, що у сфері промислових зразків особа, яка 
здійснює порівняння, є  інформованим користувачем, що, відповідно 
до зазначеного у п. 53 та 59 даного рішення, відрізняється від простого 
середнього споживача, не  є  помилкою враховувати під час оцінки 
загального враження конфліктуючих промислових зразків вироби, які 
реально комерціалізуються і відповідають даним промисловим зразкам.

74 У  будь-якому разі, використання дієслова «підтверджується» у  п. 83 
рішення, що оскаржується, доводить, що Суд першої інстанції насправді 
спирався у своїх оцінках на конфліктуючі промислові зразки, відповідно 
до їх опису та зображень у заявка на реєстрацію, а порівняння між реаль-
ними продуктами було використано лише з  ілюстративною метою, 
для  підтвердження висновків, яких вже  було досягнуто, і  таке порів-
няння не може вважатися основою мотивації рішення, що оскаржується.
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75 Таким чином, четверта частина єдиної обставини, на якій ґрунтуються 
позивні вимоги, повинна бути відхилена як необґрунтована.

Стосовно п’ятої частини єдиної обставини, щодо ймовірної суттєвої 
підміни фактів

Позиції сторін

76 PepsiCo, за підтримки ВГВР, стверджує, що Суд першої інстанції суттєво 
підмінив факти, оскільки, на думку позивача, є неправильним та таким, 
що  суперечить розповсюдженим практикам, припущення, що  інфор-
мований користувач обмежить своє сприйняття об’єкту розгляду лише 
«поглядом зверху». Тим не менш, навіть якщо аналізувати промислові 
зразки, про  які йдеться, лише зверху і  розмістивши їх  горизонтально, 
можна невідкладно помітити відмінності між ними.

77 Grupo Promer вважає, що обставина, що полягає у суттєвій підміні фактів 
не  може бути підставою для  подання касаційного оскарження до  Суду 
другої інстанції, оскільки відсутні вказування на таку суттєву підміну 
фактів під час оцінки доказів. Оцінка фактів та  доказів, за  винятком 
випадків, до  Суду першої інстанції надано суттєво підмінені факти 
та докази, не входить до сфери компетенції Суду другої інстанції під час 
розгляду касаційного оскарження.

Оцінка обставини Судом другої інстанції

78 Суд другої інстанції вже  зазначив, що, із врахуванням винятко-
вого характеру закидів про  суттєву підміну фактів, стаття 256 
Договору про  заснування ЄС, стаття 58, частина перша, Статуту Суду 
Європейського Союзу та стаття 112, частина 1, абзац перший, пункт c), 
Процесуального регламенту Суду ЄС вимагають від позивача точно вка-
зати елементи, які, на його думку, були суттєво підмінені Судом першої 
інстанції і продемонструвати помилки в аналізі, які, на думку позивача, 
призвели до даної суттєвої підміни (див., зокрема, рішення від 7 січня 
2004 р., Aalborg Portland та інші / Комісії, C-204 / 00 P, C-205 / 00 P, C-211 / 00 
P, C-213 / 00 P, C-217 / 00 P та C-219 / 00 P, пункт 50).

79 Така суттєва підміна має очевидно випливати із документів, які розгля-
далися на  попередньому етапі процесу, без  вдавання до  нової оцінки 
фактів та  доказів (рішення від 18 грудня 2008  р., Les Éditions Albert 
René / ВГВР, C-16 / 06 P, пункт 69 та наведена там судова практика).
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80 У даному випадку, PepsiCo звинувачує Суд першої інстанції у  суттєвій 
підміні фактів під час порівняння промислових зразків лише з  точки 
зору їх  сприйняття «згори», що  на  думку позивача означає, що  Суд 
не врахував відмінності, які є очевидними при аналізі у профіль. У той 
же час, PepsiCo ні точно не зазначає елементи, які, на думку позивача, 
були суттєво підмінені Судом першої інстанції, ні демонструє помилки 
в аналізі, які, на думку позивача, призвели Суд першої інстанції до вчи-
нення цієї суттєвої підміни.

81 Отже, обставина, наведена позивачем з цього приводу, не задовольняє 
вимоги нормативно-правової бази, наведеної вище. Відповідно, п’ята 
частина єдиної обставини відхиляється як неприйнятна.

82 Оскільки не було прийнято жодну із частин єдиної обставини, на якій 
ґрунтувалися позивні вимоги позивача, Суд повністю відхиляє каса-
ційне оскарження.

Судові витрати

83 Відповідно до  положень статті 69, частини 2, Процесуального регла-
менту, який застосовується до касаційних оскаржень на підставі статті 
118 даного Регламенту, присуджується відшкодування судових витрат 
стороною, що програла процес, якщо відповідне зазначається у позив-
них вимогах іншої сторони. Оскільки Grupo Promer вимагала прису-
дження відшкодування судових витрат з PepsiCo, а обставини, на яких 
ґрунтувалися позивні вимоги PepsiCo, було відхилено, Суд присуджує 
відшкодування судових витрат з PepsiCo.

На  підставі вищезазначеного, Суд другої інстанції (Четверта палата) 
прийняв наступне рішення:

1) Відхилити касаційне оскарження.

2) Присудити відшкодування судових витрат з PepsiCo Inc.
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2.1.4. Відсутність індивідуального характеру. Справа Biscuits, T-494 / 12

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

від 9 вересня 2014 р.

«Промисловий зразок Співтовариства – Процес визнання недійсності – 
Зареєстрований промисловий зразок, який полягає у надламаному печиві – 

Підстава для визнання недійсності – Брак індивідуального характеру – Статті 4, 
6 та 25, частина 1, п. b), Регламенту (ЄС) № 6 / 2002»

У справі T-494 / 12,

Biscuits Poult SAS, зареєстрований у  м. Монтобан (Франція), представлений 
адвокатом К. Шапує,

позивач,

проти

Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представленого 
паном А. Фоліар-Монгіраль,

відповідач,

і де іншою стороною процесу перед Апеляційною палатою ВГВР та третьою сто-
роною процесу перед Судом першої інстанції є:

Banketbakkerij Merba BV, зареєстрований у м. Остерхут (Нідерланди), представ-
лений адвокатом М. Абелло,

об’єктом якої є апеляція, подана проти рішення Третьої апеляційної палати ВГВР 
від 2 серпня 2012 р. (справа R 914 / 2011-3) щодо процедури визнання недійсності 
між Banketbakkerij Merba BV та Biscuits Poult SAS,

[…]

Рішення

Обставини справи
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1  25 березня 2009 р. позивач, Biscuits Poult SAS, подав до Відомства із гармо-
нізації внутрішнього ринку (ВГВР) заяву щодо реєстрації промислового 
зразка Співтовариства, на підставі положень Регламенту (ЄС) № 6 / 2002 
Ради, від 12 грудня 2001  р. щодо промислових зразків Співтовариства 
(ОВ 2002, L 3, ст. 1).

2 Заявлений промисловий зразок призначався для  втілення на  «печиві» 
та був відображений наступним чином:

3 Оскаржений промисловий зразок було зареєстровано під номером 
1114292-0001 та опубліковано в Офіційному віснику промислових зразків 
Співтовариства № 75 / 2009, від 22 квітня 2009 р..

4  15 лютого 2010 р., третя сторона процесу, Banketbakkerij Merba BV, подала 
до  ВГВР заяву про  визнання недійсності оскарженого промислового 
зразка, посилаючись на положення п. b), частини 1 статті 25 Регламенту 
№ 6 / 2002. У своїй заяві третя сторона процесу стверджує, посилаючись 
на статті 5, 6 та 8 Регламенту № 6 / 2002, що оскарженому промисловому 
зразку бракує новизни та  що  він не  має індивідуального характеру, 
а його зовнішній вигляд обумовлений технічною функцією.

5  У  частині браку новизни та  індивідуального характеру оскарженого 
промислового зразка, третя сторона процесу посилається на існування 
наступних раніше набутих промислових зразків:
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6  Рішенням від 28 лютого 2011  р. Відділ ануляції ВГВР відхилив заяву 
про визнання недійсності оскарженого промислового зразку.

7  22 квітня 2011 р. третя сторона процесу подала апеляцію до ВГВР проти 
рішення Відділу ануляції.

8 Рішенням від 2 серпня 2012 р. (тут і далі, «оскаржене рішення»), Третя 
апеляційна палата ВГВР винесла рішення про  визнання недійсності 
оскарженого промислового зразку на  підставі положень п. b) частини 
1 статті 25 Регламенту № 6 / 2002, оскільки даний промисловий зразок 
не має індивідуального характеру у сенсі положень статті 6 зазначеного 
Регламенту.
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9 Зокрема, Апеляційна палата зазначила, по-перше, що шар шоколадної 
пасти, що знаходиться у середині печива, не може бути врахований під 
час оцінювання індивідуального характеру оскарженого промислового 
зразка, оскільки цей шар невидимий під час нормального використання 
виробу. По-друге, Апеляційна палата дійшла висновку, що оскаржений 
промисловий зразок має той самий зовнішній вигляд, що  і три перші 
раніше набуті промислові зразки, наведені вище у п. 5. По-третє, на думку 
Апеляційної палати, оскаржений промисловий зразок не  справляє 
на  інформованого користувача, який регулярно дарує або  вживає цей 
вид печива, загального враження, відмінного від загального враження, 
що  справляють ці три раніше набуті промислові зразки, враховуючи 
високий ступінь свободи авторів даного виду виробів.

[…]

14 У  позивних вимогах позивач стверджує, що, здійснюючи оцінку про-
мислового зразка, Апеляційна палата помилково виключила відобра-
ження внутрішнього вигляду оскарженого промислового зразку, таким 
чином не відзначивши відмінності, які існують у порівнянні із раніше 
набутими промисловими зразками і які надають оскарженому промис-
ловому зразку індивідуального характеру.

15 Позивач стверджує, що печиво не може вважатися «складеними виробом» 
у сенсі положень п. с) статті 3 Регламенту № 6 / 2002 і що, на підставі вище-
зазначеного, шар шоколадної пасти, розміщений у  середині печива, 
не  є  компонентом складеного виробу. Відповідно, на  думку позивача, 
положення частини 2 статті 4 зазначеного Регламенту не мають застосо-
вуватися до даної справи.

16 До того ж, позивач стверджує, що шоколадна паста, розміщена у середині 
печива, є видимою під час нормального використання виробу, оскільки 
печиво розламається під час споживання, що  є  нормальним викорис-
танням такого виробу. До того ж, таке відображення печива демонструє 
його рекламне використання даною галуззю промисловості. Відповідно, 
вигляд такої пасти має враховуватися, навіть на підставі частини 2 статті 
4 Регламенту № 6 / 2002

17 Таким чином, позивач зазначає, що враховуючи сукупність ознак оскар-
женого промислового зразка, як його зовнішній вигляд, лінії, конфігу-
рацію, кольори, контраст між  внутрішньою та  зовнішньою частинами, 
золотистий колір поверхні, кількість шоколадних крихт на  поверхні 
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та у структурі, Апеляційна палата мала визнати, що даний промисловий 
зразок має індивідуальний характер у  порівнянні із трьома першими 
промисловими зразками, наведеними у п. 5 даного рішення.

[…]

20 Із пп. 7, 12 та 14 Преамбули до Регламенту № 6 / 2002, де йдеться про пра-
вову охорону витворів промислової естетики, про обмеження правової 
охорони лише видимими елементами та  про  враження, що  справляє 
на  інформованого користувача зовнішній вигляд виробу, випливає, 
що  положення даного Регламенту надають правову охорону виключно 
видимим частинам виробу, і  тільки такі видимі частини можуть бути 
зареєстровані як промисловий зразок.

21 Враховуючи вищезазначене, частина 2 статті 4 Регламенту № 6 / 2002 
встановлює спеціальну норму, що  застосовується виключно до  про-
мислових зразків, які втілюються або  застосовуються до  виробу, який 
є складовою частиною складеного виробу у сенсі положень п. с) статті 
3 Регламенту № 6 / 2002. Згідно із даним положенням, такі промислові 
зразки охороняються виключно а) якщо складова частина, після того як 
вона була включена в складний виріб, залишається видимою під час зви-
чайного використання останнім; та б) у тому обсязі, у якому зазначені 
видимі ознаки складової частини задовольняють вимоги щодо новизни 
та індивідуального характеру.

22 Враховуючи особливу природу складових частин складеного виробу 
у  сенсі положень п. с) статті 3 Регламенту № 6 / 2002, оскільки вони 
можуть вироблятися та продаватися окремо від вироблення та продажу 
складеного виробу у  цілому, з  боку законодавчої влади було доречно 
визнати можливість реєстрації таких об’єктів як промислових зразків, 
але за умови їх видимості після втілення у складеному виробі і виключно 
у тому обсязі, якому зазначені складові частини є видимими під час нор-
мального використання складеного виробу і за умови, що такі складові 
частини є новими та мають індивідуальний характер.

23 Відповідно, частини 2 та 3 статті 4 Регламенту № 6 / 2002 не мають на меті 
та не призводять до появи нових понять, що застосовуються до виробу, 
який може становити промисловий зразок на  підставі положень п. а) 
статті 3 Регламенту № 6 / 2002, а  лише створюють спеціальну норму 
для особливого випадку.
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24 У даній справі, відповідно до зазначеного у п. 14 оскарженого рішення, 
позивач визнав перед Апеляційною палатою, що  шар розплавленої 
шоколадної пасти, розміщеної у  середині печива, видно лише якщо 
розламати це печиво. Відповідно, ця ознака не стосується зовнішнього 
вигляду відповідного виробу.

25 Таким чином, Суд зазначає, що  Апеляційна палата правильно засто-
сувала положення статей 3 та  6 Регламенту № 6 / 2002, коли дійшла 
висновку, у  пп. 15 та  16 оскарженого рішення, що  шар розплавленої 
шоколадної пасти у середині печива є невидимим, оскільки, щоб поба-
чити внутрішню частину виробу, його треба розламати; таким чином, ця 
характеристика не має враховуватися під час оцінювання індивідуаль-
ного характеру оскарженого промислового зразку.

26 До того ж, відповідно до тверджень ВГВР та третьої сторони процесу, той 
факт, що даний виріб може мати схожий вигляд, що й оскаржений про-
мисловий зразок, коли цей виріб розламується перед вживанням, не має 
значення.

27 Аргумент позивача щодо того, що розплавлена шоколадна паста, що зна-
ходиться у  середині печива, є  видимою під час «нормального викори-
стання» печива, тобто під час його вживання, спирається на неправильне 
трактування положень частин 2 та 3 статті 4 Регламенту № 6 / 2002, тому 
не  має враховуватися. Із даних положень випливає, що  поняття «нор-
мальне використання» застосовується тільки коли йдеться про  оціню-
вання того,  чи може отримати правову охорону промисловий зразок, 
який втілюється або застосовується до виробу, що є складовою частиною 
складеного виробу у сенсі положень п. с) статті 3 Регламенту № 6 / 2002. 
Частина 3 статті 4 Регламенту уточнює, що поняття «нормального вико-
ристання» використовується «у значенні п. а) частини 2» цієї статті.

28 Сторони одностайно та  обґрунтовано стверджують, що  печиво, зобра-
жене на  оскарженому промисловому зразку, не  є  складеним виробом 
у  сенсі положень п. с) статті 3 Регламенту № 6 / 2002, оскільки таке 
печиво не  складається із декількох складових частин, що  можуть бути 
замінені, дозволяючи розкладання та  збирання виробу. Відповідно, 
ознаки оскарженого промислового зразка, що підлягають правовій охо-
роні, визначені нормативою, викладеною у пп. 18-20 вище за текстом, 
де зазначається, що у випадку виробів, які не є складовими частинами 
складеного виробу у сенсі положень п. с) статті 3 Регламенту № 6 / 2002, 
до них не застосовується поняття «нормальне використання», а правову 
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охорону отримує зовнішній вигляд виробу у сенсі положень п. а) статті 3 
даного Регламенту.

29 Відповідно, Апеляційна палата належним чином дійшла висновку, у пп. 
13-16 оскарженого рішення, що невидимі ознаки виробу, які не є части-
ною його зовнішнього вигляду, не  можу враховуватися під час визна-
чення того факту, чи оскаржений промисловий зразок може отримати 
правову охорону; обґрунтованим також є висновок Апеляційної палати, 
наведений у п. 17 оскарженого рішення, що «враховуючи заявлене зобра-
ження промислового зразка, під час оцінки індивідуального характеру 
цього промислового зразка відсутня необхідність враховувати напов-
нення печива».

30 З іншого боку, оскільки норматива, що стосується виключно складових 
частин, призначених для використання у складеному виробі, передба-
чена частинами 2 та 3 статті 4 Регламенту № 6 / 2002 (див. пп. 21-23 вище 
за текстом), є втіленням принципу, викладеного у п. 18-20 вище за тек-
стом, принципу, який не застосовується до даної справи і не має на меті, 
ні призводить до зміни вимоги видимості зовнішнього вигляду виробу, 
що  представлений у  вигляді промислового зразку, той факт, що  у  пп. 
13-16 оскарженого рішення згадується даний принцип не скасовує ана-
ліз, наведений у пп. 13-17 даного рішення.

31 Відповідно, жодне із тверджень позивача, наведених у  п. 15-16 вище 
за  текстом, не  можуть поставити під сумнів оскаржене рішення. 
До того ж, оскільки під час оцінювання індивідуального характеру мають 
враховуватися лише видимі аспекти виробу, що представлений у вигляді 
оскарженого промислового зразку (див. пп. 25-30 вище за текстом), Суд 
відхиляє аргументування позивача стосовно цього оцінювання (див. п. 
14 вище за текстом).

32 Враховуючи високий ступінь свободи авторів у даній сфері, оцінений у п. 
30 оскарженого рішення, а також інші фактори, що не були спростовані 
позивачем, Суд підтверджує оцінку даної справи Апеляційною палатою.

33 Зокрема, відповідно до  зазначеного Апеляційною палатою у  пп. 21-24 
оскарженого рішення, нерівна та  випукла зовнішня поверхня печива, 
його жовтий колір, округла форма та  наявність шоколадних крихт 
є спільними ознаками протиставлених промислових зразків, ознаками, 
які визначають загальне враження, що справляється на інформованого 
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користувача, а отже, не можна стверджувати, що оскаржений промисло-
вий зразок має індивідуальних характер.

34 Більш рівня поверхня в  оскарженому промисловому зразку, у  порів-
няння із промисловими зразками № 1 та № 3 п. 5, а також відмінності 
стосовно кількості, точних вимірів та  більшого  чи меншого виступу 
над поверхнею шоколадних крихт, що розміщені на кожному із зазна-
чених промислових зразків і  на  оскарженому промисловому зразку, 
не надають цьому оскарженому промисловому зразку індивідуального 
характеру. Враховуючи високий ступінь свободи авторів у даній сфері, 
ці відмінності в  оскарженому промисловому зразку не  можуть спра-
вити на  інформованого користувача відмінного загального враження, 
що й зазначено у п. 28 оскарженого рішення.

35 Таким чином, Апеляційна палата дійшла справедливого висновку, у п. 
31 оскарженого рішення, що оскаржений промисловий зразок має бути 
визнаний недійсним на  підставі положень п. b), частини 1, статті 25 
Регламенту № 6 / 2002, оскільки він не  має індивідуального характеру 
у сенсі положень статті 6 цього Регламенту.

36 Відповідно, Суд відмовляє у задоволенні позову.

Розділ 2.2. Порушення прав на промисловий зразок

2.2.1. Визначення поняття «третя особа». Справа Cegasa, C-488 / 10

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 16 лютого 2012 р.

«Регламент (ЄС) № 6 / 2002 – Стаття 19, частина 1 – Промисловий зразок 
Співтовариства – Порушення чи спроба порушення прав на промисловий зра-

зок – Поняття «третя особа»»

У справі C-488 / 10,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливості 
на підставі статті 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, від 
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Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria [Господарський 
суд № 1 м. Аліканте із питань торговельної марки Співтовариства] на  підставі 
ухвали від 15 вересня 2010 р., що була отримана Судом справедливості 11 жовтня 
2010 р., у справі між

Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S. A.,

та

Proyectos Integrales de Balizamiento, S. L.,

[…]

25 Cegasa є власником прав на промисловий зразок Співтовариства, заре-
єстрованого під номером nº 000421649-0001, що  являє собою обмежу-
вальний стовпчик, який використовується у  дорожній розмітці. Заява 
на  реєстрацію даного промислового зразка була подана до  ВГВР 26 
жовтня 2005  р., реєстрація даного промислового зразка у  Реєстрі про-
мислового зразка Співтовариства була опублікована 13 грудня 2005 р.

26 Наприкінці 2007  р., PROIN почали продаж обмежувального стовпчика 
H-75. Cegasa, дійшовши висновку, що  цей обмежувальний стовпчик 
не справляє загального враження, відмінного від загального враження, 
що  справляє їх  зареєстрований промисловий зразок Співтовариства 
№ 000421649-0001, у січні 2008 р. звернулася до PROIN із вимогою при-
пинити порушення їх  прав. Ця компанія відхилила твердження щодо 
того, що  вона порушує права на  промисловий зразок, але погодилася 
внести певні зміни у дизайн свого виробу. У березні 2008 р., Cegasa пов-
торно звернулася до PROIN із вимогою припинити порушення прав.

27 11 квітня 2008 р. PROIN подає до ВГВР заяву про реєстрацію промислового 
зразка Співтовариства, що являє собою обмежувальний стовпчик, який 
використовується у дорожній розмітці. Реєстрація даного промислового 
зразка була опублікована у Реєстрі промислових зразків Співтовариства 
під № 000915426-001 7 травня 2008 р.

28 Орган судової влади, що  направляє даний преюдиціальний запит, 
вважає, що  циліндричний стовпчик, який комерціалізується PROIN 
є відтворенням промислового зразка СпівтовариствА, зареєстрованого 
під № 000421649-0001 компанією Cegasa, оскільки цей циліндричний 
стовпчик не  справляє відмінного загального враження. Тим не  менш, 
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суд уточнює, що  Cegasa не  подали жодної заяви із вимогою визнання 
недійсним промислового зразка Співтовариства, зареєстрованого під 
№ 000915426-001.

29 У той же час, Cegasa подали позов до Господарського суду № 1 м. Аліканте 
із питань торговельної марки Співтовариства про  порушення прав 
на  зареєстрований промисловий зразок Співтовариства, стверджуючи, 
що пропонування, промотування, рекламування, зберігання, розповсю-
дження та комерціалізація обмежувального стовпчика H-75 компанією 
PROIN становлять порушення прав, визнаних Регламентом за  власни-
ком прав на зареєстрований промисловий зразок № 000421649-0001.

30 PROIN заперечує існування факту порушення, стверджуючи, серед 
іншого, що Cegasa не має права подавати позов про порушення їх заре-
єстрованого промислового зразку, оскільки обмежувальний стовпчик, 
який комерціалізує PROIN, є відтворенням іншого, також зареєстрова-
ного промислового зразку Співтовариства. PROIN стверджує, що до поки 
цей промисловий зразок не визнано недійсним, власник прав на нього 
користується правом на  його використання, відповідно до  передбаче-
ного Регламентом, а отже використання даного права не може вважатися 
порушенням.

31 За даних обставин, Господарський суд № 1 м. Аліканте з  питань торго-
вельної марки Співтовариства вирішив призупинити розгляд справи 
та направити до Суду справедливості наступний преюдиціальний запит:

«1) У справі про порушення виключних прав, наданих зареєстрованим 
промисловим зразком, чи право на заборону третім особам використо-
вувати такий промисловий зразок, передбачене ст. 19.1 Регламенту […] 
розповсюджується на  будь-яку третю особу, яка використовує інший 
промисловий зразок, що  не  справляє на  інформованого користувача 
відмінного загального враження, або ж до цієї категорії не включені ті 
треті особи, які використовують промисловий зразок Співтовариства, 
пізніше зареєстрований на їх користь, до поки цей промисловий зразок 
Співтовариства не буде визнаний недійсним?»

Щодо преюдиціального запиту

Щодо першої частини запиту
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32 Суд нагадує, що  Регламент не  містить жодних положень, які  б експлі-
цитно передбачали можливість власника прав на зареєстрований про-
мисловий зразок Співтовариства подавати позов про  порушення прав 
на  його промисловий зразок проти власника пізніше зареєстрованого 
промислового зразка Співтовариства.

33 Тим не менш, треба також зазначити, що буквальний аналіз частини 1 
статті 19 Регламенту не передбачає жодних відмінностей щодо того, чи 
є третьою особою власник прав на інший зареєстрований промисловий 
зразок, чи ні.

34 Згідно із зазначеним у даному положенні, зареєстрований промисловий 
зразок Співтовариства надає правовласнику виключне право на  його 
використання та  на  заборону такого використання «третім особам» 
без дозволу правовласника.

35 Частини 1 статті 10 Регламенту також визначає, що  правова охорона, 
надана промисловим зразком Співтовариства, поширюється на  «будь-
який інший промисловий зразок, який не  справляє на  інформованого 
користувача відмінного загального враження».

36 Із зазначених положень випливає, що  Регламент не  виключає можли-
вості того, що  власник прав на  зареєстрований промисловий зразок 
Співтовариства подасть позов на підставі порушення прав на його про-
мисловий зразок, де вимагатиме заборони використання пізніше зареє-
строваного промислового зразка, який не справляє на поінформованих 
користувачів відмінного загального враження.

37 Суд погоджується із зауваженнями, надісланими урядом Польщі до Суду 
справедливості, де зазначається, що власник прав на пізніше зареєстро-
ваний промисловий зразок Співтовариства також має виключне право 
на використання свого промислового зразка.

38 Тим не  менш, ця обставина не  є достатньою для того, щоб тлумачити 
поняття «третя особа», використане у частині 1 статті 19 Регламенту, як 
таке, що  не  включає власників пізніше зареєстрованих промислових 
зразків Співтовариства.

39 З цього приводу Суд нагадує, що, відповідно до  зазначеного 
Європейською комісією у своїх зауваженнях по даній справі, положення 
Регламенту мають тлумачитися із точки зору принципу пріоритету, 
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відповідно до  якого раніше зареєстрований промисловий зразок 
Співтовариства переважає над пізніше зареєстрованими промисловими 
зразками Співтовариства.

40 Частина перша статті 4 Регламенту зокрема зазначає, що промисловий 
зразок охороняється як промисловий зразок Співтовариства тільки 
коли він є новим та має індивідуальний характер. У випадку конфлікту 
між  двома зареєстрованими промисловими зразками припускається, 
що  особа, що  першою зареєструвала промисловий зразок, дотримала 
вимог для  отримання правової охорони до  особи, що  зареєструвала 
промисловий зразок пізніше. Таким чином, власник прав на  пізніше 
зареєстрований промисловий зразок Співтовариства може отримати 
правову охорону, передбачену Регламентом, тільки якщо через позов 
про  визнання недійсності (у  даному випадку йдеться про  зустріч-
ний позов) доведе, що  раніше зареєстрований промисловий зразок 
Співтовариства не дотримує певну із зазначених вимог.

41 За даних обставин, відповідно до зазначеного Генеральним адвокатом 
у  п. 32 та  33 висновків до  даної справи, Суд має враховувати ключові 
ознаки процесу реєстрації промислових зразків Співтовариства, вста-
новлених Регламентом.

42 Відповідно до  процедурних правил, визначених статтями 45-48 
Регламенту, ВГВР проводить формальну експертизу заяви на  предмет 
дотримання вимог, встановлених Регламентом. Якщо у заяві дотримано 
цих формальних вимог, тобто заявлений об’єкт відповідає визначенню 
промислового зразку, наведеному у п. a) статті 3 Регламенту і не супере-
чить принципам моральності та  громадського порядку, ВГВР заносить 
дану заяву до Реєстру промислових зразків Співтовариства, тим самим 
реєструючи даний промисловий з зразок.

43 Йдеться про швидкий контроль, що має переважно формальну природу 
і  який, відповідно до  зазначеного у  п. 18 преамбули до  Регламенту, 
не  вимагає експертизи по  суті, яка  б ще  до  реєстрації визначила,  чи 
заявлений промисловий зразок відповідає вимогам, необхідним 
для отримання правової охорони; до того ж, на відміну від передбаче-
ного у процесі реєстрації, встановленому Регламентом (ЄС) № 207 / 2009 
Ради від 26 лютого 2009 р. щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ 
L 78, ст. 1), для промислових зразків не передбаченого етапу реєстрації, 
протягом якого власник прав на  раніше зареєстрований промисловий 
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зразок може подати заперечення проти заяви про  реєстрацію іншого 
промислового зразку.

44 Враховуючи ці обставини, єдиним можливим тлумаченням поняття 
«треті особи», використаного у частині 1 статті 19 Регламенту, яке доз-
воляє дотриматися цілей Регламенту із дієвого захисту зареєстрованих 
промислових зразків Співтовариства та  забезпечити ефективність 
позовів щодо порушення прав на промисловий зразок Співтовариства, 
є тлумачення, відповідно до  якого до  поняття «третя особа» включені 
також власники прав на  пізніше зареєстровані промислові зразки 
Співтовариства.

2.2.2. Відновлення оригінального зовнішнього вигляду складеного 
виробу. Справа Ford, C-500 / 14

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 6 жовтня 2015 р.

«Преюдиціальний запит – Промислові зразки – Директива 98 / 71 / ЄС – Стаття 
14 – Регламент (ЄС) № 6 / 2002 – Стаття 110 – Так зване положення «про ремон-

тування»— Використання третьої особою торговельної марки без згоди 
правовласника для запчастин чи аксесуарів до автомобілів, що є тотожними 

до товарів, щодо яких було зареєстровано торговельну марку»

У справі C-500 / 14,

об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений у відповідності до перед-
баченого статтею 267 Договору про  функціонування Європейського Союзу 
Tribunale di Torino [судом м. Турин] (Італія), ухвалою від 24 жовтня 2014  р., 
що була отримана Судом справедливості 10 листопада 2014 р., у справі між

Ford Motor Company

та

Wheeltrims srl,

[…]
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Основне провадження та запит щодо тлумачення

21 Ford, виробник автомобілів, аксесуарів та запчастин для автомобілів, 
позначає свої товари шляхом розміщення на них овального позначення, 
витягнутого по горизонталі, в середині якого курсивом зазначається 
слово «Ford», без чи з використання кольорів (тут і далі, «торговельна 
марка Ford»). Це позначення було зареєстроване як торговельна марка, 
як для автомобілів, так і для запчастин та аксесуарів, включно із дис-
ками. Зокрема, Ford розміщає дану торговельну марку на диски для 
автомобільних коліс, що виробляє дана компанія.

22 Wheeltrims, постачальник запчастин для автомобілів, продає диски, 
кожен із яких включає точне відтворення торговельних марок ряду 
виробників автомобілів, включно із торговельною маркою Ford, не 
маючи на це відповідного дозволу. Згадана компанія також виробляє і 
продає так звані «універсальні» диски, тобто диски, на які не нанесена 
жодна торговельна марка і які коштують менше, ніж диски із торговель-
ними марками певного виробника.

23 15 травня 2013 р., Ford подали проти Wheeltrims позов про порушення 
прав на торговельну марку до Tribunale di Torino (Суду м. Турин), вима-
гаючи, по-перше, щоб Wheeltrims було заборонено виробляти та прода-
вати диски із торговельною маркою Ford, а також здійснювати будь-яке 
недозволене використання даної торговельної марки в Європейському 
Союзі; по-друге, зобов’язати дану компанію відшкодувати завдану Ford 
шкоду. На думку позивача, розміщення без дозволу згаданої торговель-
ної марки на дисках, що продаються Wheeltrims, становить порушення 
виключних прав Ford, у сенсі статті 20 Кодексу інтелектуальної власності 
Італії та статті 9 Регламенту № 207/2009. На думку позивача, таке вико-
ристання не можливо виправдати жодним із винятків, передбачених у 
статті 21 Кодексу та статті 12 Регламенту №  207/2009, оскільки розмі-
щення торговельної марки Ford на диски, що продаються Wheeltrims, не 
є необхідним для зазначення призначення цих запчастин, ні для вико-
ристання її в інших описових функціях, перерахованих у вищезгаданих 
статтях.

24 У той же час, Wheeltrims стверджує, що використання ними торговельної 
марки Ford є просто описовою. Відповідач посилається на виключення, 
що називається «положення про ремонтування», передбачене у статті 
241 Кодексу інтелектуальної власності, де передбачається право відтво-
рювати позначені торговельною маркою складові складеного виробу, 
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без попереднього дозволу власника прав на торговельну марку, коли 
таке відтворення є необхідним для відновлення оригінального зовніш-
нього вигляду складеного виробу (тут і далі, «положення про ремонту-
вання»). На думку відповідача, факт розміщення компанією Wheeltrims 
торговельної марки Ford на дисках, які продає відповідач не має на меті 
зазначення походження таких дисків, а лише вказує на виробника виробу 
у цілому, тобто, на виробника автомобілю, де будуть встановлені такі 
диски. Згідно із відповідачем, таке використання торговельної марки 
Ford здійснюється для відтворення у запчастині естетично-описової 
ознаки оригінального виробу, тобто дисків, оскільки така функція ознака 
є необхідною для відтворення оригінального зовнішнього вигляду скла-
деного виробу, тобто автомобілю у цілому. Відповідач стверджує, що 
якщо виробники запчастин до автомобілів не зможуть використовувати 
торговельні марки з цією метою, це створить перешкоду для вільної 
конкуренції.

25 Tribunale di Torino (Суд м. Турин) вважає, що дії, у яких звинувачується 
Wheeltrims, становлять порушення прав власника торговельної марки 
Ford та їх не можна виправдати жодною із підстав, перерахованих у 
статті 21 Кодексу та статті 12 Регламенту № 207/2009. З цього приводу, 
орган судової влади відсилається до рішення у справі Gillette Company 
та Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) і вважає, що викори-
стання торговельної марки Ford компанією Wheeltrims не є необхідним 
для зазначення призначення відповідних дисків або для вказування їх 
сумісності із товаром «Ford», відповідно до визначень даних понять, 
використаних у згаданому рішенні.

26 У той же час, на думку вищезазначеного органу судової влади існують 
серйозні сумніви щодо застосування так званого положення про ремон-
тування. Національний суд розуміє, що Суд справедливості ще не вино-
сив рішення щодо зв’язку між правовою охороною торговельної марки та 
даним положенням. На думку органу судової влади, що направляє запит 
про тлумачення, стаття 241 Кодексу та стаття 110 Регламенту № 6/2002 
можуть мати два різних тлумачення і італійський суд сумнівається щодо 
вірного вибору.

27 Згідно із першим тлумаченням, буквальне тлумачення даних поло-
жень та положення, яке вони займають, означають, що положення про 
ремонтування дозволяє таким виробникам, як Wheeltrims, продавати 
запчастини, що є тотожними до оригінальних запчастин, тільки коли 
виробництво таких запчастин має на меті відновлення оригінального 
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зовнішнього вигляду складеного виробу і що цей виняток застосову-
ється виключно до правової охорони на промисловий зразок, а не на 
будь-який інший об’єкт промислової власності, зокрема, на торговельну 
марку.

28 Згідно із другим тлумаченням, положення про ремонтування має 
загальну природу, а її сфера застосування має розумітися у широкому 
сенсі, із врахуванням потреба повернути складеним виробам їх оригі-
нальний зовнішній вигляд, незалежно від існування інших прав про-
мислової власності, зокрема прав на зареєстровані торговельні марки. 
Відповідно до цього другого тлумачення, метою такої потреби є дати 
змогу виробникам запчастин діяти на ринку нарівні із виробником 
оригінальних товарів, незалежно від правову охорону, на яку посила-
тиметься такий виробник оригінальних товарів, дозволяючи виробнику 
запчастин відтворити оригінальний товар за всіма його характеристи-
ками, як функціональними, так і естетичними.

29 Орган судової влади, що направляє запит, уточнює, що це друге тлума-
чення використовується італійськими органами судової влади, зокрема, 
Corte di Appello di Milano (Апеляційним судом м. Мілан).

30 Tribunale di Torino (Суд м. Турин) зазначає, що таке тлумачення також 
застосовували судді, коли відмовили Ford у застосуванні запобіжних 
заходів на підставі тих самих фактів, що розглядаються органом судової 
влади, який направляє даний запит. Судді, що розглядали питання щодо 
запобіжних заходів, дійшли висновку, що положення про ремонтування, 
передбачене статтею 241 Кодексу суперечило позову Ford, оскільки дане 
положення гарантує невід’ємне майнове право виробників запчастин на 
створення ідеальної заміни оригінальної складової складеного виробу.

31   За цих обставин, Tribunale di Torino прийняв рішення призупинити 
розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний прею-
диціальний запит:

«1) Чи відповідатиме положенням права Європейського Союзу тлу-
мачення статті 14 Директиви 98/71 та статті 110 Регламенту № 6/2002, 
згідно із яким дані статті надають виробникам запчастин та аксесуарів 
право використовувати зареєстровані торговельні марки третіх осіб для 
того, щоб фінальний споживач таких товарів міг відновити оригіналь-
ний зовнішній вигляд складеного виробу, навіть коли власник прав на 
торговельну марку наносить цей розрізняльний знак на запчастини чи 
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аксесуари, призначені для використання у  складеному виробі, таким 
чином, що  цей розрізняльний знак видно із зовні і  він є  частиною 
зовнішнього вигляду складеного виробу?

2) Чи положення про ремонтування, передбачене статтею 14 Директиви 
98 / 71 та  статтею 110 Регламенту № 6 / 2002, має тлумачитися таким 
чином, що  воно створює суб’єктивне право для  виробників запчастин 
та  аксесуарів, що  не  є  правовласниками? У  випадку ствердної відпо-
віді,  чи таке суб’єктивне право передбачає можливість використання 
торговельної марки іншої особи для запчастин та аксесуарів, як виклю-
чення до передбаченого Регламентом № 207 / 09 та Директивою 89 / 104, 
навіть коли власник прав на  торговельну марку наносить цей розріз-
няльний знак на запчастини чи аксесуари, призначені для використання 
у складеному виробі, таким чином, що цей розрізняльний знак видно із 
зовні і він є частиною зовнішнього вигляду складеного виробу?»

Щодо отриманого запиту

32 Відповідно до  статті 99 Процедурного регламенту, коли відповідь 
на  преюдиціальний запит не  викликає жодних значних сумнівів, Суд 
справедливості може, на підставі клопотання судді-доповідача та заслу-
хавши Генерального адвоката, прийняти рішення про  розгляд справи 
за процедурою наказного провадження.

33 У даному випадку Суд застосовує ці положення Процедурного регламенту.

[…]

По суті

38 У  преюцидальному запиті, обидві частини якого будуть розгляда-
тися Судом справедливості разом, національний орган судової влади 
питає, чи стаття 14 Директиви 98 / 71 та стаття 110 Регламенту № 6 / 2002 
мають тлумачитися таким чином, що  вони створюють виключення 
до  положень Директиви 2008 / 95 та  до  положень Регламенту 207 / 2009 
та  дозволяють виробнику запчастин та  аксесуарів до  автомобілів, 
зокрема, дисків, наносити на  такі виробі позначення, що  є  тотожним 
зареєстрованій торговельній марці, яка використовується відповідним 
правовласником на оригінальних виробах, без згоди такого правовлас-
ника, стверджуючи, що таке використання торговельної марки є єдиним 
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способом відремонтувати автомобіль та  повернути оригінальний зов-
нішній вигляд складеному виробу.

39 По-перше, варто зазначити, що  із буквального тлумачення статті 14 
Директиви 98 / 71 та статті 110 Регламенту № 6 / 2002 випливає, що дані 
положення визначають лише деякі обмеження правової охорони про-
мислових зразків, жодним чином не згадуючи правову охорону торго-
вельних марок.

40 По-друге, Суд зазначає, що Директива 98 / 71, відповідно до статті 2 цієї 
Директиви, застосовується лише до  промислових зразків, що  зареє-
стровані у  національних  чи міжнародних відомствах, а  також до  заяв 
про  реєстрацію таких промислових зразків. До  того  ж, із положень 
статті 1 Регламенту № 6 / 2002, проаналізованого у світлі п. 5 Преамбули 
до цього Регламенту, випливає, що цей нормативно-правовий документ 
покликаний створити промисловий зразок Співтовариства, який прямо 
діятиме в усіх Державах-членах.

41 По-третє, Суд зазначає, що  із п. 7 Преамбули та  статті 16 Директиви 
98 / 71 та із п. 31 Преамбули та частини 1 статті 96 Регламенту № 6 / 2002 
випливає, що дані акти мають застосовуватися без шкоди до інших актів 
права Європейського Союзу чи права Держав-членів стосовно, зокрема, 
торговельних марок.

42 Із вищезазначеного випливає, що стаття 14 Директиви 98 / 71 та стаття 
110 Регламенту № 6 / 2002 не передбачає жодного виключення до поло-
жень Директиви 2008 / 95 та Регламенту № 207 / 2009.

43 Що ж до твердження, наведеного органом судової влади, що направив 
запит, та  компанією Wheeltrims, згідно із яким стаття 14 Директиви 
98 / 71 та стаття 110 Регламенту № 6 / 2002 мають застосовуватися до пра-
вової охорони торговельних марок із метою збереження системи вільної 
та неспотвореної конкуренції, Суд зазначає, що ця мета вже врахована 
законодавчою владою Союзу під час розробки Директиви 2008 / 95 
та  Регламенту № 207 / 2009. Враховуючи обмеження дії прав власника 
прав на торговельну марку, передбачені статтею 5 Директиви 2008 / 95, 
та, у випадку торговельної марки Співтовариства, статтею 9 Регламенту 
№ 207 / 2009, стаття 6 даної Директиви та  стаття 12 даного Регламенту 
мають на меті поєднати дотримання основоположних інтересів право-
вої охорони торговельної марки та інтересів вільного пересування това-
рів і  вільного надання послуг на  внутрішньому ринку, у  такий спосіб, 
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щоб право на  торговельну марку могло виконувати свою невід’ємну 
роль у  системі вільної та  неспотвореної конкуренції, яка встановлю-
ється та підтримується Договором (див., зокрема, рішення у справі BMW, 
C-63 / 97, EU: C:1999:82, п. 62 та у справі Gillette Company та Gillette Group 
Finland, C-228 / 03, EU: C:2005:177, п. 29).

44 До того ж, згідно із усталеною судовою практикою Суду справедливості, 
статті 5-7 Директиви 2008 / 95 призводять до  повноцінної гармонізації 
норм щодо прав, які надаються торговельними марками, визначаючи 
таким чином права, що їх отримують в Європейському Союзі власники 
прав на торговельні марки. Відповідно, окрім окремих випадків, пере-
рахованих у статті 8 та далі зазначеної Директиви, національний орган 
судової влади не може, розглядаючи справу щодо здійснення виключного 
права, наданого торговельною маркою, обмежити це виключне право 
у  спосіб, що  виходить за  межі передбаченого статтями 5-7 Директиви 
(див. рішення у справі Martin та Paz Diffusion, C-661 / 11, EU: C:2013:577, 
пп. 54 та 55 і зазначену там судову практику).

45 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на  отриманий запит, 
що стаття 14 Директиви 98 / 71 та стаття 110 Регламенту № 6 / 2002 мають 
тлумачитися таким чином, що вони не створюють виключень до поло-
жень Директиви 2008 / 95 та до  положень Регламенту 207 / 2009, а, отже, 
не  дозволяють виробнику запчастин та  аксесуарів до  автомобілів, 
зокрема, дисків, наносити на  такі виробі позначення, що  є  тотожним 
зареєстрованій торговельній марці, яка використовується відповідним 
правовласником на оригінальних виробах, без згоди такого правовлас-
ника, стверджуючи, що таке використання торговельної марки є єдиним 
способом відремонтувати автомобіль та  повернути оригінальний зов-
нішній вигляд складеному виробу.
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Частина 3. Патенти на винахід

Розділ 3.1. Правова охорона біотехнологічних винаходів

3.1.1. Патент на продукт, що містить генетичну інформацію. Справа 
Monsanto, С-428 / 08

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 6 червня 2010 р.

«Промислова власність – Правова охорона біотехнологічних винаходів – 
Директива 98 / 44 / ЄС – Стаття 9 – Патент на продукт, що містить генетичну 

інформацію, або полягає в генетичній інформації – Матерія, у якій міститься 
продукт – Охорона – Вимоги»

У справі C-428 / 08,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 234 
Договору про  заснування Європейської Спільноти Rechtbank ’s-Gravenhage 
[Окружним судом м. Гааги] (Нідерланди), ухвалою від 24 вересня 2008 р., що була 
отримана Судом справедливості 29 вересня 2008 р., у справі між

Monsanto Technology LLC

та

Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred  C.  Toepfer 
International GmbH,

за участі:

Аргентини,

[…]

15 Monsanto є  власником прав на  європейський патент № EP 
0 546 090, виданого 19 червня 1996  р., об’єктом якого є  ензим 
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5-енолпірувіл-шікімат-3-фосфат синтази, який толерує глісофат (тут 
і  далі «європейський патент»). Цей європейський патент діє, зокрема, 
у Нідерландах.

16 Глісофат – це неселективний гербіцид. У рослині глісофат блокує активне 
ядро ензимів 5-енолпірувіл-шікімат-3-фосфат синтази (тут і  далі, 
«EPSPS») класу I, які відіграють важливу роль у  рості рослини. Ця дія 
глісофату призводить до смерті рослини.

17 Європейський патент описує ензими EPSPS класу II, які не є чутливими 
до глісофату. Рослини, що містять такі ензими, виживають під час засто-
сування глісофату, тоді як шкідливі рослини знищуються. Гени, що коди-
фікують ензими класу II було отримано із трьох бактерій. Monsanto ввели 
ці гени до ДНК соєвої рослини, яку назвали соя RR («Roundup Ready»). 
Після введення цих генів, соєва рослина RR синтезує ензим EPSPS класу 
II під назвою CP4-EPSPS, стійкий до  глісофату; таким чином, рослина 
також є стійкою до гербіциду Roundup.

18 Соя RR у значній кількості вирощується у Аргентині, де винахід Monsanto 
не охороняється жодним патентом.

19 Cefetra та Toepfer продають соєве борошно. Три партії соєвого борошна 
прибули до порту м. Амстердам, відповідно 16 червня 2005 р., 21 березня 
та  11 травня 2006  р. із Аргентини. Vopak подали митну декларацію 
на одне із цих відправлень.

20 Усі три партії було затримано митними органами на підставі положень 
Регламенту (ЄС) № 1383 / 2003 Європейської Ради від 22 липня 2003  р. 
щодо митної дії проти товарів, які підозрюються в  порушенні певних 
прав інтелектуальної власності та  заходів, що  вживаються до  товарів, 
що порушують такі права (ОВ L 196, ст. 7). Відправлення було відпущено 
після передачі Monsanto зразків вантажу. Ця компанія проаналізувала 
зразки вантажу, щоб визначити,  чи він був результатом використання 
сої RR.

21 На  підставі даного аналізу і  посилаючись на  те, що  у  борошні були 
присутні ензими CP4-EPSPS та  послідовність ДНК, яка їх  кодифікує, 
Monsanto подала колективний позов проти Cefetra, Vopak та  Toepfler 
до Окружного суду м. Гааги на підставі статті 16 Регламенту № 1383 / 2003. 
Аргентинська республіка виступила на підтримку позиції Cefetra.



159

22 Окружний суд м. Гааги вважає, що Monsanto довели наявність в одному 
із вантажів, що є об’єктом справи, послідовності ДНК, що охороняється 
її європейським патентом. Тим не  менш, у  суду виникло питання,  чи 
проста наявність такої послідовності є достатньою, щоб прийти рішення 
про  порушення європейського патенту Monsanto у  момент продажу 
борошна у Співтоваристві.

23 Cefetra, за  підтримки Аргентинської республіки, та  Toepfer, ствер-
джують, що  стаття 53a, Закону від 1995 має вичерпний характер. Ця 
стаття має розглядатися як lex specialis, яка передбачає виключення із 
загального режиму охорони, встановленого у  статті 53 цього  ж Закону 
для запатентованого продукту. Оскільки ДНК, наявна у соєвому борошні, 
вже  не  може виконувати свою функцію, Monsanto не  може завадити 
продажу такого борошна, посилаючись лише на той факт, що  у  цьому 
борошні присутня відповідна ДНК. Між обмеженою патентоспроможні-
стю та масштабом охорони патенту існує зв'язок, підкреслений у п. 23 
та 24 преамбули до Директиви.

24 Згідно із Monsanto, метою Директиви не є обмеження охорони біотех-
нологічних винаходів, що існують у Державах-членах. Директива не сто-
сується охорони, передбаченої на підставі статті 53 Закону від 1995 р., 
яка, на думку позивача, є абсолютною. Позивач також стверджує, що таке 
обмеження охорони є  несумісним із положенням статтями 27 Угоди 
ТРІПС.

25 Окружний суд м. Гааги зазначає, що  частина 3 статті 53а Закону від 
1995 р., а також стаття 9 Директиви включає до сфери виключних прав 
власника патенту будь-яку матерію, яка включає відповідний ДНК, 
за умови, що генетична інформація є частиною даної матерії та виконує 
у ній свою функцію.

26 До того ж, суд зазначає, що ДНК не може виконувати свою функцію у соє-
вому борошні, оскільки йдеться про мертву матерію.

[…]

32 За вищезазначених обставин, Окружний суд м. Гааги прийняв рішення 
призупинити розгляд справи та  направити до  Суду справедливості 
наступний преюдиціальний запит:
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«1) Чи положення статті 9 [Директиви] мають тлумачитися таким чином, 
що  на  охорону, яка надається цією статтею, можливо посилатися також 
у  ситуації, що  склалася у  рамках даної справи, коли відповідний продукт 
(послідовність ДНК) є частиною матерії (соєвого борошна), що імпортується 
до Європейського Союзу та не виконує свою функцію у момент, коли здійс-
нюється можливе порушення права, але виконувала цю функцію (у соєвій 
рослині) чи, можливо, могла б знову виконати цю функцію, якщо дану послі-
довність виокремити із цієї матерії та ввести до клітини певного організму?

[…]

34 З цього приводу, Суд справедливості зазначає, що  стаття 9 Директиви 
передбачає наявність охорони тільки за умови, що генетичні інформа-
ція, яка міститься у запатентованому продукті або у якій полягає такий 
продукт, «виконує» свою функцію у «матерії […] у якій» міститься дана 
інформація.

35 Враховуючи теперішній час дієслова, використаного у  Директиві, 
та вислів «матерія […] у якій», функція має виконуватися у даний момент 
і у тій самій матерії, до якої включено послідовність ДНК, яка містить 
генетичну інформацію.

36 У випадку генетичної інформації, про яку йдеться у даній справі, функ-
ція винаходу виконується, коли генетична інформація захищає біоло-
гічну матерію, яка її містить, від дії або  можливої дії продукту, який 
може призвести до смерті даної матерії.

[…]

38 Із вищезазначеного випливає, що  охорона, передбачена статтею 9 
Директиви, не  застосовується, коли генетична інформація припинила 
виконувати функцію, яку виконувала у первинній матерії, із якої було 
вироблено матерію, що є об’єктом позову.

39 Із вищезазначеного також випливає, що  не  можна посилатися на  охо-
рону, передбачену цією статтею, лише на підставі того, що у матерії, яка 
є об’єктом позову, міститься послідовність ДНК, яка включає генетичну 
інформацію, яка може бути виокремлена із матерії та  виконати свою 
функцію у клітині живого організму, після введення до такого організму. 
У  такому випадку, функція виконуватиметься в  окремій біологічній 
матерії.
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Розділ 3.2. Сертифікат додаткової охорони

3.2.1. Сертифікат додаткової охорони для  лікарського запиту. Справа 
Neurim, C-130 / 11

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 19 липня 2012 р.

«Лікарські препарати для вживання людиною – Сертифікат додаткової охорони 
– Регламент (ЄС) № 469 / 2009 – Стаття 3 – Вимоги для отримання сертифікату 

– Лікарські препарати, які мають дійсний дозвіл на комерціалізацію – Перший 
дозвіл – Товар, який спочатку отримав дозвіл як ветеринарний лікарський 

препарат, а потім як лікарський препарат для вживання людиною».

У справі C-130 / 11,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 267 
Договору про  функціонування Європейського Союзу Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом Англії та Уельсу, цивільна палата], 
ухвалою від 11 березня 2011  р., що  була отримана Судом справедливості 16 
березня 2011 р., у справі між

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

та

Comptroller-General of Patents,

[…]

12 Проводячи дослідження мелатоніну, природного гормону, що як такий 
не є запатентованим, Neurim виявили, що певний склад даного гормону 
допомагає боротися із безсонням. Neurim отримали європейський 
патент, заяву на  який було подано 23 квітня 1992  р., на  відповідний 
склад мелатоніну із метою його продажу у формі лікарських препаратів 
для вживання людиною під назвою «Circadin».
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13 Коли 28 червня 2007  р. Європейська Комісія видала Neurim дозвіл 
на  комерціалізацію даного лікарського препарату (тут і  далі «дозвіл 
на комерціалізацію Circadin»), патент, який охороняв цей новий лікар-
ський препарат, мав втратити чинність через менше, ніж п’ять років.

14 Neurim подали заяву на  отримання сертифікату додаткової охорони, 
посилаючись на  дозвіл на  комерціалізацію, який отримали незадовго 
до цього.

15 Після набуття чинності Регламенту щодо сертифікатів додаткової охо-
рони Патентне відомство Великобританії відмовило Neurim у  видачі 
такого сертифікату рішенням від 15 грудня 2009 р. Патентне відомство 
дізналося про  наявність більш раннього дозволу на  комерціалізацію 
від 2001  р., виданого на  мелатонін як лікарський препарат, призначе-
ний для вживання вівцями, який продається під торговельною маркою 
Regulin. Regulin, що призначався вівцям із метою регулювання їх роз-
множення, охоронявся на підставі патенту, власником прав на який була 
компанія Hoechst із 1997 р. та права на який вичерпалися у травні 2007 р. 
Таким чином, відмова Патентного відомства базувалася на  тому, що, 
усупереч вимогам положень п. d) статті 3 Регламенту щодо сертифікатів 
додаткової охорони, дозвіл на комерціалізацію Circadin не був першим 
дозволом на комерціалізацію мелатоніну.

16 Neurim оскаржили дану відмову до High Court of Justice (Chancery divi-
sion – Patents Court) [Високого суд Юстиції, патентний суд], посилаючись 
на те, що дозвіл на комерціалізацію, що має враховуватися під час засто-
сування п. d) статті 3 Регламенту щодо сертифікатів додаткової охорони, 
є  дозволом на  комерціалізацію стосовно продукту, щодо якого було 
подано заяву про  отримання сертифікату додаткової охорони. Позов 
Neurim було відхилено, тому компанія подала апеляцію до Court of Appeal 
(England & Wales) (Civil Division) [Апеляційного суду Англії та  Уельсу, 
цивільна палата]. Даний орган судової влади вважає, що позивні вимоги 
позивача є обґрунтованими, але приймає рішення призупинити розгляд 
справи та  направити до  Суду справедливості наступний преюдиціаль-
ний запит:

«1) У сенсі положень статті 3 Регламенту щодо сертифікатів додаткової 
охорони, чи означає видача дозволу на комерціалізацію (А) для лікар-
ського препарату, що  містить певний активний компонент, що  п. d) 
статті 3 Регламенту забороняє видачу сертифікату додаткової охорони 
на підставі пізніше отриманого дозволу на комерціалізацію (Б) на інший 
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лікарський препарат, що містить той самий активний компонент, якщо 
масштаб охорони базового патенту не  розповсюджується на  продукт, 
що є об’єктом дозволу на комерціалізацію (А), відповідно до зазначеного 
у статті 4?

[…]

17 Перед тим, як розпочати аналіз справи, Суд справедливості нагадує, 
що  активний компонент обох лікарських препаратів як такий не  охо-
роняється патентом. З іншого боку, базовий патент щодо якого було 
подано заяву на  отримання сертифікату додаткової охорони охороняє 
застосування даного активного компоненту як лікарського препарату 
для  вживання людиною; позивач отримав дозвіл на  комерціалізацію 
для  цього патенту. До  того  ж, перед цим було також видано інший 
дозвіл на  комерціалізацію для  ветеринарного лікарського препарату 
для цього ж активного компоненту.

[…]

19 Відповідно до  зазначеного Європейською Комісією у  висновках, пода-
них до Суду справедливості, даний преюдиціальний запит має на меті 
визначити, чи існує зв'язок між дозволом на комерціалізацію, що визна-
чається п. b) та  d) статті 3 Регламенту щодо сертифікатів додаткової 
охорони та  базовим патентом, що  визначається п. а) статті 3 цього 
Регламенту.

20 Суд нагадує, що, відповідно до назв статей 2 та 3 Регламенту щодо сер-
тифікатів додаткової охорони, а саме «Сфера застосування» та «Умови 
отримання [сертифікату додаткової охорони]», даний Регламент визна-
чає, по-перше, у статті 2, які саме продукти можуть бути об’єктом сер-
тифікату додаткової охорони, та, по-друге, визначає у  статті 3 умови, 
на  підставі яких ці продукту можуть отримати сертифікат додаткової 
охорони (див. рішення від 28 липня 2011 р. у справі Synthon, C-195 / 09, п. 
41).

21 Три перші умови, зазначені у статті 3 Регламенту, визначають, що серти-
фікат додаткової охорони видається на відповідний «продукт», який має 
охоронятися чинним базовим патентом, попередньо отримати дійсний 
дозвіл на комерціалізацію як лікарського препарату та ще не бути об’єк-
том сертифікату додаткової охорони.
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22 Суд нагадує, що основною метою Регламенту щодо сертифікатів додат-
кової охорони є гарантувати достатню охорону для сприяння досліджен-
ням у фармацевтичній галузі, що відіграють вирішальну роль в охороні 
здоров’я  населення (див. рішення від 24 листопаду 2011  р. у  справі 
Medeva, C-322 / 10, п. 30 та у справі Georgetown University та ін.., C-422 / 10, 
п. 24).

23 Прийняття даного Регламенту було пов’язано із тим фактом, що реальна 
охорона, надана патентом, зменшується до  періоду, що  є  недостатнім 
для компенсації інвестицій у фармацевтичні дослідження, а тому ство-
рення сертифікатів додаткової охорони для лікарських препаратів було 
покликано виправити цей недолік (див. вищезгадані рішення у  справі 
Medeva, п. 31, та у справі Georgetown University та ін., п. 25).

24 Із п. 28 обґрунтування Проекту Регламенту (ЄЕС) Європейської Ради 
від 11 квітня 1990  р. щодо створення сертифікату додаткової охорони 
для  лікарських препаратів [COM (90) 101, остаточна версія], випливає, 
що так само як і  патент на  «продукт»  чи патент на  процес отримання 
«продукту», патент, що охороняє нове застосування нового чи вже відо-
мого продукту, зокрема патент, що є об’єктом даної справи, також може, 
на підставі статті 2 Регламенту щодо сертифікатів додаткової охорони, 
отримати сертифікат додаткової охорони, який, на  підставі положень 
статті 5 Регламенту, надасть ті самі права, що й базовий патент, стосовно 
нового використання даного продукту у рамках обмежень, встановлених 
статтею 4 цього Регламенту (див. за  аналогією рішення у  вже  згада-
ній справі Medeva, п. 32, та  рішення від 25 листопада 2011  р., у  справі 
University of Queensland та CSL, C-630 / 10, п. 38).

25 Відповідно, якщо патент охороняє нове терапевтичне застосування 
вже  відомого активного компоненту, який продається у  вигляді лікар-
ського препарату для вживання людиною чи тваринами, призначеного 
для  іншого терапевтичного застосування, що  охороняється  чи не  охо-
роняється раніше виданим патентом, продаж нового лікарського пре-
парату, де використовується нове терапевтичне застосування того  ж 
активного компоненту, яке охороняється новим патентом, дозволяє 
власнику патенту отримати сертифікат додаткової охорони. Охорона, 
надана таким сертифікатом додаткової охорони, у  жодному разі 
не включатиме активний компонент як такий, а стосуватиметься лише 
нового використання цього продукту.
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26 У такому випадку, лише дозвіл на комерціалізацію першого лікарського 
препарату, який містить продукт, що матиме відповідне терапевтичне 
використання, передбачене патентом, що вказано у заяві на отримання 
сертифікату додаткової охорони, може вважатися першим дозволом 
на  комерціалізацію «даного продукту» як лікарського препарату, де 
застосовується це нове використання, у  сенсі положень п. d) статті 3 
Регламенту щодо сертифікатів додаткової охорони.

27 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на першу та третю частини 
запиту, що статті 3 та 4 Регламенту щодо сертифікатів додаткової охо-
рони мають тлумачитися таким чином, що  у  випадку, який розгляда-
ється у рамках основного провадження, просте існування попереднього 
дозволу на  комерціалізацію, отриманого на  лікарський препарат 
для вживання тваринами, не забороняє видачу сертифікату додаткової 
охорони для іншого застосування того ж товару, щодо якого було видано 
дозвіл на  комерціалізацію, за  умови, що таке застосування відповідає 
сфері охорони базового патенту, на  який посилається заявник у  своїй 
заяві щодо отримання сертифікату додаткової охорони.
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Частина 4. Авторське право та суміжні права

Розділ 4.1. Публічне сповіщення

4.1.1. Публічне сповіщення у готельних номерах. Справа Rafael Hotels, 
С-306 / 05

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 7 грудня 2006 р.

«Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві – Директива 
2001 / 29 / ЄС – Стаття 3 – Поняття «публічне сповіщення» – Об’єкти авторського 

права та суміжних прав, що транслюються через телевізори, встановлені 
у готельних кімнатах»

У справі C-306 / 05,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 234 
Договору про  заснування Європейської Спільноти Audiencia Provincial de 
Barcelona [Апеляційним судом м. Барселона], ухвалою від 7 червня 2005  р., 
що була отримана Судом справедливості 3 серпня 2005 р., у справі між

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

та

Rafael Hoteles, S. A.,

[…]

20 SGAE – це організація колективного управління авторським правом 
та суміжними правами в Іспанії.

21 SGAE стверджує, що  у  період між  червнем 2002  р. та  березнем 2003  р. 
у готелі, що належить до власності Rafael Hoteles відбулися акти публіч-
ного сповіщення об’єктів авторського права та  суміжних прав, якими 
управляє SGAE, шляхом використання телевізорів та  програвачів 
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для  фонової музики. Вважаючи, що  йдеться про  акти, що  порушують 
права інтелектуальної власності на  дані твори, SGAE подали позов 
до Суду першої інстанції № 28 м. Барселона, вимагаючи стягнути з Rafael 
Hoteles виплату компенсації завданої шкоди.

22 Суд першої інстанції № 28 м. Барселона частково відхилив зазначений 
позов у рішенні, що було винесено 6 червня 2003 р. Суд дійшов висновку, 
що  використання телевізорів у  готельних кімнатах не  є  актом публіч-
ного сповіщенням об’єктів авторського права та суміжних прав, якими 
управляє SGAE. Тим не менш, позовні вимоги було частково задоволено 
на підставі факту існування у готелях зон загального доступу, де розмі-
щені телевізори та грає фонова музика.

23 Як SGAE, так і  Rafael Hoteles подали апеляцію на  дане рішення 
до Апеляційного суду м. Барселона, де було прийнято рішення призу-
пинити розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний 
преюдиціальний запит:

«1) Чи факт встановлення у  готельних кімнатах телевізорів, на  які із 
використанням кабелю передається телевізійний сигнал шляхом супут-
никового чи ефірного мовлення становить акт публічного сповіщення, 
на  який розповсюджується гармонізація національних норм у  частині 
правової охорони авторського права, передбачена статтею 3 Директиви 
[2001 / 29].

2)  Чи твердження, що  готельна кімната є  виключно домашнім середо-
вищем, а  отже факт передачі телевізійного сигналу шляхом супутни-
кового  чи ефірного мовлення на  розміщені там телевізори не  є  актом 
публічного сповіщення, суперечить правовій охороні авторських прав, 
передбаченій Директивою [2001 / 29].

3) З точки зору правової охорони авторських прав від публічного спо-
віщення, передбаченої Директивою [2001 / 29], чи сповіщення, що здійс-
нюється шляхом використання телевізорів у  спальних приміщеннях 
готелю може вважатися публічним, враховуючи, що  публіка матиме 
доступ до об’єкту авторського права послідовно.»

[…]

33 З цього приводу, Суд справедливості зазначає, що Директива не визна-
чає, що саме розуміється під терміном «публічне сповіщення».
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[…]

36 Із п. 23 преамбули до Директиви 2001 / 29 розуміємо, що поняття «публічне 
сповіщення» має трактуватися у широкому сенсі. Таке широке тракту-
вання є  необхідним для  досягнення основної мети даної Директиви, 
що випливає із пунктів 9 та 10 преамбули і полягає у прагненні досяг-
нути високий рівень захисту для, зокрема, суб’єктів авторського права 
таким чином, щоб ці особи могли отримати справедливу компенсацію 
за використання їх творів, зокрема шляхом їх публічного сповіщення.

37 Суд справедливості вже роз’яснив, що у даному випадку термін «публіч-
ний» стосується невизначеної кількості потенційних телеглядачів 
(рішення від 2 червня 2005 р., у справі Mediakabel, C-89 / 04, п. 30, та від 14 
липня 2005, у справі Lagardère Active Broadcast, C-192 / 04, п. 31).

38 У  випадку справ, схожих до  справи, що  розглядається в  основному 
провадженні, орган судової влади має обрати глобальний підхід, вра-
ховуючи не  тільки тих клієнтів, що  розміщуються у  готельних номе-
рах і  на  яких посилається преюдиціальний запит, але й  тих клієнтів, 
що присутні у будь-якій іншій зоні готельного закладу і можуть звідти 
отримати доступ до телевізійного пристрою. До того ж, треба врахову-
вати, що зазвичай клієнти такого виду закладів змінюються із певною 
швидкістю. У цілому йдеться про значну кількість осіб; відповідно, Суд 
вважає, що  такі особи складають публіку, у  відповідності до  основної 
мети Директиви 2001 / 29, згаданої у п. 36 даного рішення.

39 До того ж, враховуючи кумулятивний ефект цієї послідовності клієнтів, 
можливість доступу до об’єктів авторського права, яка надається таким 
потенційним телеглядачам, набуває значної ваги. Відповідно, не  важ-
ливим є той факт, що єдиним реципієнтами є жителі готельних кімнат 
і що такі жителі, взяті окремо, мають досить обмежену економічну зна-
чущість для самого готелю.

40 Таким чином, Суд дійшов висновку, що  сповіщення, яке відбувається 
за обставин даної справи, є сповіщенням, що здійснюється організацією 
мовлення, що не є первісною, відповідно до визначеного положеннями 
п. ii) частини 1 статті 11bis Бернської конвенції. Відповідно, таке мов-
лення спрямоване на  публіку, яка не  співпадає із публікою, що  була 
передбачена для  первісного акту сповіщення твору, тобто йдеться 
про нову публіку.
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41 Відповідно до Керівництва до матеріальних норм Бернської конвенції, 
роз’яснювального документу, який було розроблено ВОІВ і  який, хоч 
і не є обов’язковим до застосування, є корисним інструментом для тлу-
мачення Конвенції, суб’єкт авторського права та суміжних прав, надаючи 
дозвіл на сповіщення своїх творів, враховує тільки прямих користувачів, 
тобто власників приймачів, що  отримують доступ до  програм особи-
сто або  у  приватному  чи сімейному колі. Згідно із цим Керівництвом, 
у момент прийняття цього сигналу більш широкою аудиторією, іноді із 
комерційною метою, має місце новий поділ реципієнтів сповіщення, які 
можуть прослухати  чи подивитися об’єкт авторського права та  суміж-
них прав, а отже сповіщення об’єкту через гучномовець чи аналогічний 
пристрій вже не є простим прийняттям сигналу, а є незалежним актом, 
у рамках якого відбувається сповіщення даного об’єкту новій публіці. Як 
зазначається у  даному Керівництві, таке нове сповіщення призводить 
до виникнення виключного права автора на надання дозволу.

42 У  цьому світлі, клієнтура готельного закладу є  новою публікою. 
Розповсюдження серед цієї клієнтури такого об’єкту авторського права 
та суміжних прав із використанням телевізійних пристроїв не є простим 
технічним прийомом для гарантування чи покращення прийняття ори-
гінальної передачі у зоні доступу до неї. Навпаки, готельний заклад діє із 
повним усвідомленням наслідків своїх вчинків, надаючи клієнтам мож-
ливість отримати доступ до об’єкту авторського права та суміжних прав. 
Якби готельний заклад не вчиняв таких дій, клієнти, навіть знаходячись 
у зоні доступу, не могли б отримати доступ до цього об’єкту.

43 До того ж, із положень частини 1 статі 3 Директиви 2001 / 29 та статті 8 
Договору ВОІВ про авторське право, випливає, що для того, щоб відбу-
лося публічне сповіщення, достатньо щоб серед публіки було розпов-
сюджено цей об’єкт у  такий спосіб, щоб представники публіки могли 
отримати такий доступ. Відповідно, Суд не  вважає вирішальним твер-
дження Rafael Hoteles та  уряду Ірландії стосовно того, що  клієнти, які 
не увімкнули телевізори, не мали реального доступу до об’єктів.

44 Окрім цього, згідно із матеріалами справи, що було надано Суду спра-
ведливості, Суд дійшов висновку, що дії готельного закладу із надання 
доступу своїм клієнтам до об’єкту авторського права та суміжних прав 
є  додатковою послугою, що  надається із метою отримання прибутку. 
Беззаперечним є  той факт, що  така послуга впливає на  категорію 
готелю, а отже і на ціну за готельні номери. Відповідно, навіть не вра-
ховуючи твердження Європейської Комісії стосовно того, що існування 
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використання у комерційних цілях не є обов’язковою умовою для існу-
вання публічного сповіщення, матеріали справи доводять, що  у  будь-
якому разі йшлося про сповіщення у комерційних цілях.

45 Що ж до запитання щодо того, чи встановлення телевізійних пристроїв 
у  готельних кімнатах як таке становить акт публічного сповіщення 
у сенсі частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29, Суд нагадує, що п. 27 пре-
амбули до даної Директиви уточнює, що, відповідно до положень статті 
8 Договору ВОІВ про авторське право, «просте надання в розпорядження 
матеріального обладнання, необхідного для  створення можливості 
або здійснення сповіщення, не є по собі сповіщенням у розумінні цієї 
Директиви.»

46 Тим не  менш, хоча просте надання в  розпорядження матеріального 
обладнання (у якому, окрім готельних закладів, зазвичай беруть участь 
компанії, що  спеціалізуються на  продажі  чи оренді телевізійних при-
строїв) не є по собі сповіщенням у сенсі Директиви 2001 / 29, таке облад-
нання надає публіці технічну можливість отримати доступ до  об’єктів 
авторського права та  суміжних прав, чиє сповіщення здійснюється. 
Відповідно, розповсюдження готельним закладом сигналу серед клієн-
тів, розміщених у готельних кімнатах, що здійснюється шляхом викори-
стання телевізорів, становить акт публічного сповіщення, незалежно від 
того, яка техніка використовується для такої передачі сигналу.

47 Відповідно, Суд справедливості відповідає на  першу та третю частини 
запиту, що, хоча просте надання в  розпорядження матеріального 
обладнання не  є  по  собі сповіщенням у  сенсі Директиви 2001 / 29, роз-
повсюдження готельним закладом сигналу серед клієнтів, розміщених 
у  готельних кімнатах, що  здійснюється шляхом використання телеві-
зорів, становить акт публічного сповіщення у  сенсі положень частини 
1 статті 3 Директиви, незалежно від техніки, використаної для передачі 
сигналу.

[…]

49 З цього приводу, уряд Ірландії стверджує, що  треба розрізняти акти 
публічного сповіщення  чи інтерактивного доступу до  об’єктів автор-
ського права та суміжних прав, що мають приватний характер, бо від-
буваються у  готельних номерах, та  тими, що  здійснюються у  зонах із 
публічним доступом цього самого закладу. Суд справедливості не пого-
джується із цим твердженням.
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50 Із букви та духу положень частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29 та статті 
8 Договору ВОІВ про  авторське право (де вимагається дозвіл суб’єкта 
авторських прав не на здійснення трансляції у публічних та відкритих 
для публіки місцях, а на акти сповіщення, які дозволяють публіці отри-
мати доступ до об’єкту) випливає, що приватний чи публічний характер 
місця, де відбувається таке сповіщення, не має жодної важливості.

51 До того ж, відповідно до зазначеного у Директиві 2001 / 29 та y Договорі 
ВОІВ про  авторське право, право на  публічне сповіщення включає 
надання інтерактивного доступу до об’єктів таким чином, що будь-яка 
особа може отримати до них доступ із місця та у момент обрані даною 
особою. Право на надання інтерактивного доступу та публічного спові-
щення об’єкту авторського права та  суміжних прав повністю втратить 
свій зміст, якщо не  включатиме акти, що  відбуваються у  приватних 
приміщеннях.

[…]

54 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на  другу частину запиту, 
що приватний характер номерів у готелі не впливає на той факт, що спо-
віщення об’єктів авторського права та суміжних прав, що відбувається 
у таких готельних номерах шляхом їх трансляції по телебаченню, ста-
новить акт публічного сповіщення, у сенсі положень частини 1 статті 3 
Директиви 2001 / 29.

4.1.2. Публічне сповіщення у приймальні дантиста. Справа Marco del 
Corso, C-135/10 

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 15 березня 2012 р.

«Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві — Директива 
92/100/ЄЕС — Стаття 8, частина 2 — Директива 2001/29/ЄС — Поняття «Публічне 
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сповіщення»— Публічне сповіщення фонограм у рамках трансляції бездорото-
вими засобами, що приймається у залі очікування стоматолога»

У справі C-135 / 10,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливості 
на підставі статті 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, від 
Corte d’appello di Torino [Апеляційного суду м. Торіно] на  підставі ухвали від 
10 лютого 2010 р., що була отримана Судом справедливості 15 березня 2010 р., 
у справі між

Società Consortile Fonografici (SCF)

та

Marco Del Corso,

за участі:

Procuratore generale della Repubblica [Генерального прокурора Італійської 
республіки],

[…]

28 SCF є організацією колективного управління, що здійснює збір та роз-
поділ, на території Італії та її межами, винагороди за права виробників 
фонограм, що є членами цієї організації.

29 У  рамках своєї діяльності, SCF розпочали перемовини із Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (Національна асоціація італійських стоматоло-
гів) із метою підписання колективного контракту для встановлення суми 
справедливої винагороди, передбаченої статтями 73 та 73 bis Закону від 
1941 р. за «публічне сповіщення», включно із сповіщенням у приватній 
професійній практиці.

30 Оскільки згадані перемовини пройшли безуспішно, 16 червня 2006  р. 
SCF подали позов до  Tribunale di Torino [Суду м. Торіно] проти пана 
Del Corso, вимагаючи визнання того, що паном Del Corso здійснюється 
розповсюдження, у його приватній стоматологічній практиці, фонограм, 
що є об’єктами авторських прав, у якості фонової музики; що така діяль-
ність становить акт «публічного сповіщення» у  сенсі Законів Італії від 
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1941 р. та від 2003 р., у сенсі положень міжнародного та європейського 
права, а отже підлягає сплаті справедливої винагороди.

31 На  свій захист пан Del Corso серед іншого стверджував, що  у  його 
прийомній музика розповсюджувалася через радіоприймач і  що  SCF 
могли вимагати сплати винагороди за  використання авторських прав 
виключно у  випадку наявності носія, на  який записується фонограма; 
на думку відповідача, винагороду за прослуховування передачі по радіо 
має сплачувати не  слухач, а  організація радіо- або  телемовлення, 
оскільки Закон від 1941  р. експліцитно розрізняє винагороду за  диск 
та винагороду за використання радіоприймача.

32 У будь якому разі, пан Del Corso стверджує, що до даної справи не засто-
совуються положення статей 73 та 73 bis Закону 1941, оскільки, на його 
думку, у цих положеннях йдеться про публічне сповіщення у публічних 
закладах та  про  будь-яке інше публічне використання фонограм, тоді 
як, на відміну від публічних закладів охорони здоров’я, стоматологічна 
практика має приватний характер і  не  може характеризуватися як 
публічний заклад.

33 Рішенням від 20 березня 2008 р., яке було виправлене рішенням від 16 
травня того  ж року, Суд м. Торіно відхилив позов SCF, дійшовши вис-
новку, що у даному випадку сповіщення не відбувалося із комерційною 
метою; музика, що  розповсюджувалася, не  впливала на  вибір стома-
толога клієнтом; не застосовуються положення статті 73 bis Закону від 
1941  р., оскільки тут йдеться про  приватну стоматологічну практику, 
яка не може бути прирівняна до публічного чи відкритого для публіки 
місця, оскільки йдеться про  приватну стоматологічну консультацію, 
що не може прирівнюватися до публічного місця чи місця, відкритого 
для публіки, оскільки у даному випадку пацієнти не становлять невизна-
чену публіку, вони визначаються індивідуально і, зазвичай, отримують 
доступ до консультації за попереднім записом та у будь-якому випадку 
– за згодою стоматолога.

34 SCF подали проти цього рішення апеляцію до  Corte d’appello di Torino 
[Апеляційного суду м. Торіно].

35 Маючи сумніви щодо того,  чи розповсюдження фонограм у  приватній 
професійній практиці, як у  випадку із стоматологічною практикою, 
підпадає під поняття «публічне сповіщення» у сенсі міжнародного права 
та права ЄС, Апеляційний суд м. Торіно прийняв рішення призупинити 
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розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний прею-
диціальний запит:

[…]

4)  Чи безкоштовне розповсюдження фонограм, що  відбувається 
у  приватних стоматологічних консультаціях, де здійснюється при-
ватна професійна практика на  користь клієнтів, які отримують доступ 
до таких фонограм без  власної волі, становить «публічне сповіщення» 
або «надання інтерактивного доступу» у сенсі положень п. b) частини 2 
статті 3 Директиви [2001 / 29]?

5)  Чи така діяльність із розповсюдження надає виробникам фонограм 
право на отримання винагороди?»

[…]

Щодо прийнятності

65 Пан Del Corso вважає, що четверта та п’ята частини запиту є неприйнят-
ними, оскільки він ніколи не визнавав, що через свій радіоприймач роз-
повсюджував серед клієнтів своєї практики фонограми, що  є  об’єктом 
охорони, зокрема враховуючи, що таке розповсюдження здійснювалося 
без внесення клієнтами плати за вхід.

66 З цього приводу Суд справедливості нагадує, що  до  його компетенції 
не входить встановлення фактів, що призвели до виникнення основного 
провадження, та отримання висновків, що ляжуть в основу майбутнього 
рішення, оскільки це є  компетенцією національного органу судової 
влади (див., зокрема, рішення від 16 вересня 1999 р. у справі WWF та ін., 
C-435 / 97, п. 32, та від 11 листопада 2010 р., у справі Danosa, C-232 / 09, п. 
33).

67 За  правилами розподілу повноважень між  Судом справедливості 
та  національним судами, саме національний орган судової влади має 
переконатися, що у справі, яка розглядається цим судом, наявні усі фак-
тичні вимоги, необхідні для застосування норми права Європейського 
Союзу; у той же час, Суд справедливості, розглядаючи отриманий запит, 
може за  необхідності надати відповідні уточнення для  орієнтування 
національного органу судової влади у  його трактуванні (див. рішення 
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від 4 липня 2000 р. у справі Haim, C-424 / 97, п. 58, та від 4 червня 2009 р. 
у справі Vatsouras y Koupatantze, C-22 / 08 та C-23 / 08, п. 23).

68 У  даній справі, із преюдиціального запиту випливає, що  четверта 
та п’ята частини запиту спираються на встановлений факт, що пан Del 
Corso розповсюджував серед своїх пацієнтів фонограми, що є об’єктом 
охорони.

69 Відповідно, Суд справедливості вважає, що  ці частини запиту є  при-
йнятними та проаналізує їх відповідно до фактичних обставин основної 
справи, наданих судом, що направив преюдиціальний запит.

По суті

70 Щодо поняття «публічне сповіщення», Суд нагадує, що, по-перше, це 
поняття використовується не  тільки у  положеннях частини 2 статті 8 
Директиви 92 / 100 (положення, що  застосовуються до  основного про-
вадження), але також у  частині 1 статті 3 Директиви 2001 / 29, а  також 
у статті 12 Римської конвенції, у статті 15 Договору ВОІВ про виконання 
і фонограми, та у частині 1 статті 14 Договору ТРІПС.

71 Як випливає із п. 55 даного судового рішення, поняття «публічне спові-
щення» має тлумачитися у  світлі еквівалентних понять, використаних 
у Римській конвенції, в Угоді ТРІПС та у Договорі ВОІВ про виконання 
і фонограми, таким чином, щоб це тлумачення було сумісним із даними 
міжнародними угодами, враховуючи контекст та кінцеву мету викори-
стання даних понять у зазначених у цих міжнародних угодах.

72 Суд нагадує, що, відповідно до частини 1 статті 3 Директиви Держави-
члени мають передбачити у  національному законодавстві виключне 
право суб’єктів авторських прав дозволяти або  забороняти будь-яке 
публічне сповіщення своїх творів дротовими чи бездротовими засобами, 
у  тому числі надання інтерактивного доступу до  об’єктів авторських 
прав таким чином, щоб будь-яка особа могла мати доступ до них з місця 
та в момент, обраних нею. Це положення було розроблене у світлі статті 
8 Договору ВОІВ про авторське право та майже дослівно її відтворює.

73 Частина 2 статті 8 Директиви 92 / 100 накладає на Держави-члени обов’я-
зок запровадити право, призначене гарантувати виплату користувачем 
одноразової справедливої винагороди, якщо фонограма опублікована 
з комерційною метою чи відтворення цієї фонограми використовується 
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для  мовлення бездротовими засобами або  для  будь-якого публічного 
сповіщення, і гарантувати, що така винагорода розподіляється між від-
повідними виконавцями і виробниками фонограм. Це положення було 
розроблене у світлі статті 12 Римської конвенції і майже дослівно її від-
творює (див. рішення від 6 лютого 2003 р. у справі SENA, C-245 / 00, п. 35).

74 Із порівняння частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29 та частини 2 статті 8 
Директиви 92 / 100 випливає, що поняття «публічне сповіщення», що фігу-
рує у даних положеннях, використовується у контексті, що не є тотож-
ним, та має на меті цілі, що хоч і є схожими, частково відрізняються.

75 Частина 1 статті 3 Директиви 2001 / 29 надає суб’єктам авторських прав 
право, що  має превентивний характер і  надає їм можливість втру-
титися у  діяльність потенційних користувачів об’єктів їх  авторських 
прав та у публічне сповіщення цих об’єктів, яке планують здійснити ці 
користувачі, щоб заборонити таку діяльність. У той же час, право, вста-
новлене частиною 2 статті 8 Директиви 92 / 100 для виконавців та вироб-
ників фонограм, має компенсаторний характер і не може здійснюватися 
до того, як користувач використає фонограму опубліковану з комерцій-
ною метою чи відтворення цієї фонограми для публічного сповіщення.

76 З цього випливає, по-перше, що  частина 2 статті 8 Директиви 92 / 100 
вимагає індивідуального тлумачення поняття «публічне сповіщення». 
Це твердження також застосовується до  особистості користувача 
та до питання використання відповідної фонограми.

77 З іншого боку, оскільки право, передбачене частиною 2 статті 8 
Директиви 92 / 100 здійснюється у випадку використання об’єкту автор-
ського права, таке право має переважно майнову природу.

78 Відповідно, для того щоб оцінити, чи користувач здійснює акт публіч-
ного сповіщення у сенсі положень частини 2 статті 8 Директиви 92 / 100, 
Суд, відповідно до зазначеного у п. 76 судового рішення, має провести 
індивідуальний аналіз, оцінюючи ситуацію із точки зору конкретного 
користувача, а також із точки зору сукупності осіб, на користь яких від-
бувається сповіщення фонограм, що є об’єктом охорони.

79 Здійснюючи таке оцінювання, Суд має враховувати ряд додаткових 
критеріїв, що є взаємодоповнюючими, а не незалежними. Відповідно, ці 
критерії маються застосовуватися індивідуально, але у світлі їх взаємодії 
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між собою, враховуючи той факт, що у конкретних ситуаціях інтенсив-
ність їх застосування може різнитися.

80 Саме національний суд має здійснити глобальну оцінку конкретної 
ситуації.

81 З цього приводу варто зазначити, що Суд справедливості вже запрова-
див ряд критеріїв, що  застосовуються до  трохи відмінного контексту 
цього поняття у сенсі положень частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29.

82 По-перше, Суд справедливості вже підкреслив невід’ємну роль користу-
вача у аналізі. Таким чином, Суд постановив, що у випадку готельного 
закладу або кафе-ресторану має місце акт публічного сповіщення у сенсі 
положень частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29, коли особа діє із повним 
усвідомленням наслідків своїх вчинків, надаючи клієнтам можливість 
отримати доступ передачі, що  передається бездротовими засобами 
та містить об’єкт авторського права та суміжних прав. Якби відповідна 
особа не вчиняла таких дій, клієнти, навіть знаходячись у зоні доступу, 
не могли б отримати доступ до цього об’єкту (див. рішення у справі SGAE, 
п. 42, та рішення від 4 жовтня 2011 р. у справі Football Association Premier 
League та ін, C-403 / 08 та C-429 / 08, п. 195).

83 По-друге, Суд справедливості вже  надавав роз’яснення щодо певних 
складових елементів поняття «публіка».

84 З цього приводу Суд справедливості постановив, що поняття «публіка», 
у сенсі частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 19, означає невизначену кіль-
кість потенційних реципієнтів і, крім того, передбачає досить велику 
кількість осіб (див. рішення від 2 червня 2005  р. у  справі Mediakabel, 
C-89 / 04, п. 30; від 14 липня 2005 р., у справі Lagardère Active Broadcast, 
C-192 / 04, п. 31, і SGAE п. 37 та 38).

85 По-перше, стосовно «невизначеної» природи публіки, Суд зазначає, що, 
відповідно до визначення поняття «публічне сповіщення», наданого гло-
сарієм ВОІВ, який, хоч і не є обов’язковим до застосування, є корисним 
інструментом для тлумачення поняття «публіка», йдеться про «зробити 
об’єкт авторського права та суміжних прав […] [доступним] у будь-який 
підходящий спосіб для осіб у цілому, не [обмежуючий такий доступ] пев-
ними особами, що належить до приватного кола осіб».
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86 У свою чергу, критерій щодо «досить великої кількості осіб» визначає, 
що поняття «публіка» передбачає певну мінімальну кількість осіб, тобто 
це поняття не  може ототожнюватися із занадто маленькою  чи навіть 
незначною кількістю зацікавлених осіб.

87 Для  визначення такої кількості Суд справедливості врахував кумуля-
тивний ефект, спричинений наданням доступу до об’єктів авторського 
права потенційним користувачам (див. рішення у  справі SGAE, п. 39). 
Для  цього, суд має встановити, скільки осіб мають доступ до  об’єктів 
не тільки одночасно, але й у послідовний спосіб.

88 По-третє, у п. 204 рішення у справі Football Association Premier League 
та ін., Суд справедливості постановив, що прибутковий характер публіч-
ного сповіщення у сенсі частини 1 статті 3 Директиви 2001 / 29 має бути 
врахований.

89 Із вищезазначеного випливає, що  наведене твердження також має 
застосовуватися до права на справедливу винагороду у сенсі положень 
частини 2 статті 8 Директиви 92 / 100, враховуючи переважно майнову 
природу цього права.

90 Зокрема, Суд справедливості вже заявляв, що дії готельного закладу із 
надання доступу своїм клієнтам до об’єкту авторського права та суміж-
них прав є  додатковою послугою, що  надається із метою отримання 
прибутку, оскільки така послуга впливає на  категорію готелю, а  отже 
і  на  ціну за  готельні номери. Суд справедливості також постановив, 
що транслювання об’єктів авторського права та суміжних прав у закладі 
харчування може привернути клієнтів, таким чином вплинувши на кіль-
кість відвідувачів даного закладу, а  отже і  на  дохід від такого закладу 
(див. рішення у справі SGAE, п. 44, та Football Association Premier League 
та ін., п. 205).

91 Відповідно, розуміємо, що публіка, для якої призначається таке спові-
щення, по-перше, обирається користувачем; по-друге, у певний спосіб 
прагне сприймати таке сповіщення, а не просто «випадково знаходиться» 
у цьому місці.

92 Саме ці критерії, з-поміж інших, мають враховуватися під час оціню-
вання того, чи в основному провадженні стоматолог, який розповсюджує 
фонограми у присутності своїх пацієнтів як фонову музику, здійснює акт 
публічного сповіщення у сенсі частини 2 статті 8 Директиви 92 / 100.
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93 Хоча, як і було зазначено у п. 80 даного судового рішення, саме націо-
нальні судові органи мають визначити, чи зазначені обставини мають 
місце і встановити усі відповідні обставити, у той же час Суд справед-
ливості зазначає, що  у  випадку основного провадження він має усі 
необхідні елементи для того, щоб оцінити, чи має місце акт публічного 
сповіщення.

94 По-перше, суд зазначає, що, як і  в  вищезазначених судових рішеннях 
SGAE y Football Association Premier League та ін, хоча пацієнти стомато-
логічної практики знаходяться у зоні, що покривається сигналом фоно-
грами, вони можуть чути ці фонограми лише у результаті зумисної дії 
стоматолога. Відповідно, стоматолог зумисну здійснює розповсюдження 
цих фонограм.

95 У  той же час, якщо аналізувати пацієнтів стоматологічної практики, 
на кшталт тих, про яких йдеться у рамках основного провадження, Суд 
зазначає, що  ці пацієнти формують досить стабільне коло осіб, а  отже 
є  конкретними потенційними реципієнтами, оскільки решта осіб, як 
правило, не можуть отримати доступ до цього стоматолога. Відповідно, 
тут не йдеться про «осіб у цілому», на відміну від визначення, наведе-
ного у п. 85 даного рішення.

96 До  того  ж, якщо аналізувати згадану у  п. 84 даного рішення кількість 
осіб, на  користь яких стоматолог здійснює розповсюдження та  яким 
він дозволяє почути фонограму, варто зазначити, що кількість цих осіб 
є  обмежена і  навіть незначна, оскільки коло осіб, одночасно присут-
ніх на  консультації є, як правило, досить обмеженою. До  того  ж, хоча 
пацієнти і  змінюють один одного, оскільки вони записані на  прийом 
по одному, ці пацієнти, як правило, не є реципієнтами одних і тих самих 
фонограм, особливо у випадку сповіщення бездротовими засобами.

97 Окрім того, у ситуації на кшталт тої, що розглядається у рамках основ-
ного провадження, можна без  жодних сумнівів стверджувати, що  сто-
матолог, який розповсюджує у  присутності своїх пацієнтів фонограми 
у вигляді фонової музики, не очікує на збільшення кількості пацієнтів 
виключно через таке розповсюдження, не може підвищувати, у зв’язку 
із таким розповсюдженням, ціни на  надані послуги. Відповідно, таке 
розповсюдження, окремо від інших послуг, жодним чином не  впливає 
на прибуток цього стоматолога.
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98 Насправді, пацієнти звертаються до стоматолога за медичною консуль-
тацією, з єдиною метою – отримати таку консультацію; розповсюдження 
фонограм не є  складовою частиною стоматологічного лікування. Вони 
отримують доступ до певних фонограм в залежності від моменту свого 
прибуття на  консультацію, тривалості очікування та  природи нада-
них послуг, у  випадковий спосіб та  незалежно від власних побажань. 
Відповідно, не можна припускати, що сукупність пацієнтів стоматології 
прагне сприймати відповідне розповсюдження.

99 Таким чином, це розповсюдження не несе прибуткового характеру, всу-
переч критерію, наведеному у п. 90 даного рішення.

100 Із вищезазначеного випливає, що стоматолог, який, на кшталт відпові-
дача в основному провадженні, безкоштовно розповсюджує фонограми 
у  своїй консультації для  своїх пацієнтів, які отримують доступ до  цих 
фонограм незалежно від власних побажань, не здійснює «публічне спо-
віщення» у сенсі частини 2 статті 8 Директиви 92 / 100.

101 Відповідно, вимога, що  передбачена частиною 2 статті 8 Директиви 
92 / 100 для  сплати користувачем справедливої винагороди, а  саме, 
що  такий користувач має здійснювати «публічне сповіщення» у  сенсі 
зазначених положень, не виконується у ситуації на кшталт тої, що роз-
глядається у рамках основного провадження.

102 За  цих умов, Суд відповідає на  частини четверту та  п’яту запиту, 
що поняття «публічне сповіщення» у сенсі частини 2 статті 8 Директиви 
92 / 100 має тлумачитися таким чином, що воно не включає безкоштовно 
розповсюдження фонограм у  стоматологічній консультації, на  кшталт 
тієї, що  є  підставою основного провадження, у  рамках здійснення 
приватної професійної практики, на користь пацієнтів, що отримують 
доступ до  цих фонограм незалежно від своєї волі. Відповідно, таке 
розповсюдження не  надає виробникам фонограм права на  отримання 
винагороди.
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4.1.3. Публічне сповіщення у  спа-закладі. Існування монополії 
на надання послуг із колективним управлінням певної категорії прав. 
Справа Osa, C-351 / 12

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

27 лютого 2014 р.

«Директива 2001 / 29 / ЄС – Авторське право та суміжні права в інформаційному 
суспільстві – Визначення «публічного сповіщення» – Трансляція об’єктів автор-
ського права у закладах оздоровлення – Пряма дія положень директиви – Статті 
56 та 102 Договору про функціонування ЄС – Директива 2006 / 123 / ЄС – Свобода 

надання послуг – Конкуренція – Виключне право на колективне управління 
авторським правом»

У справі C-351 / 12,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливості 
на підставі статті 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, від 
Krajský soud v Plzni [Регіонального суду м. Плзень], Чеська республіка, на підставі 
ухвали від 10 квітня 2012 р., що була отримана Судом справедливості 24 липня 
2012 р., у справі між

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s.

проти

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.,

[…]

Рішення

1 Об’єктом преюдиціального запиту є статті 3 та 5 Директиви 2001 / 29 / ЄС 
Європейського парламенту та  Ради від 22 травня 2001  р. про  гармо-
нізацію певних аспектів авторського права та  суміжних прав у  інфор-
маційному суспільстві (ОВ 2001 2001 L 167, ст. 10), статті 16 Директиви 
2006 / 123 / ЄС щодо послуг на внутрішньому ринку (ОВ 2006 L 376, p. 36) 
та статтей 56 та 102 Договору про функціонування ЄС.



182

2 Запит було направлено у рамках провадження між OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním o. s. («OSA»), організацією колектив-
ного управління правами на музичні твори, та Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s. («Léčebné lázně»), компанії, що управляє недержавним закла-
дом охорони здоров’я, який надає послуги із спа-лікування, стосовно 
виплати зборів за  надання доступу до  об’єктів авторського права, 
що транслюються радіо чи телебаченням, у номерах цього закладу.

[…]

Предмет основного судового розгляду та преюдиціальний запит

11 OSA вимагає від Léčebné lázně виплату 546 995 чеських крон (CZK), 
а також сплату пені за  встановлення радіо- та телеприймачів у  номе-
рах спа-закладу відповідача протягом зазначеного переіоду (1 травня 
2008-31 грудня 2009 рр.), шляхом використання яких пацієнти отримали 
доступ до об’єктів авторського права та суміжних прав, що управляються 
OSA, тоді як відповідач не підписав угоду про використання цих об’єктів 
із OSA. На думку OSA, стаття 23 Закону про авторське право, де перед-
бачається звільнення від обов’язку здійснення оплати за використання 
об’єктів авторського права для  закладів охорони здоров’я, суперечить 
Директиві 2001 / 29.

12 Léčebné lázně стверджує, що  їх  діяльність підпадає під виключення, 
передбачене статтею 23 Закону про  авторське право, та  не  погоджу-
ється із твердженням про те, що дане положення суперечить Директиві 
2001 / 29. Відповідач додає, що  навіть у  випадку визнання даного 
положення таким, що  суперечить Директиві 2001 / 29, на  положення 
Директиви не можна посилатися під час судових суперечок між приват-
ними особами.

13 До  того  ж, Léčebné lázně стверджує, що  OSA зловживає своєю моно-
польною позицією на  ринку, оскільки винагорода, встановлена даною 
організацією, є диспропорційно великою, якщо порівняти її зі зборами 
організацій колективного управління у  країнах-сусідах, що  управля-
ють цією категорією об’єктів авторського права; на думку відповідача, 
така ситуація ставить під загрозу його положення на ринку та можли-
вість конкурувати із спа-закладами країн-сусідів. Клієнтура даного 
спа-закладу є  міжнародною; спа-заклад знаходиться у  зоні покриття 
іноземних радіо- та телесигналів. Відповідач стверджує, що ця ситуація 
обмежує свободу відповідача на  надання послуг і  що  в  його інтересах 
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було б підписання угоди із організацією колективного управління, яка 
встановила нижчі збори та функціонує в іншій Державі-члені.

14 Враховуючи вищенаведені обставини, Krajský soud v Plzni (Регіональний 
суд Plzeň) вирішив призупинити розгляд справи та направити до Суду 
наступний преюдиціальний запит:

«1. Чи має Директива 2001 / 29 … тлумачитися таким чином, що виклю-
чення, що дозволяє не сплачувати авторську винагороду за сповіщення 
творів через радіо- та телеприймачі пацієнтам, які знаходять у номерах 
спа-закладу, що  є  комерційним об’єктом, суперечить статтям 3 та  5 
[та зокрема] положенням п. е) частини 2 статті 5, п. b) частини 2 статті 5 
та частини 5 статті 5?

2. Чи зміст положень даної директиви стосовно вищезазначених об’єктів 
є  безумовно достатнім та  вичерпно точним для того, щоб … організа-
ції колективного управління могли посилатися на  них у  рамках справ 
між  громадянами, що  розглядаються національними судами, якщо 
держава [член] неправильно перенесла положення Директиви до націо-
нального законодавства?

3. Чи мають статті 56 і далі [Договору про функціонування ЄС] та стаття 102 
[Договору про функціонування ЄС] (чи статті 16 Директиви 2006 / 123 …) 
тлумачитися таким чином, що вони забороняють застосування положень 
національного законодавства, згідно із якими колективне управління 
авторським правом та  суміжними правами у  Державі-члені здійсню-
ється єдиною (монопольною) … організацією колективного управління, 
таким чином не даючи бенефіціарам послуг змогу здійснювати вільний 
вибір організації колективного управління серед організацій, що функ-
ціонують в інших Державах-членах Європейського Союзу?»

[…]

Розгляд направленого запиту

Перша частина запиту

[…]

23 З цього приводу, Суд зазначає, що  основною метою Директиви 
2001 / 29 є  встановлення високого рівня правової охорони для  авторів, 
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що  дозволить їм отримати належну винагороду за  використання 
їх творів, включно із використанням у випадку публічного сповіщення. 
Поняття «публічне сповіщення» частини першої статті 3 Директиви має 
тлумачитися широко, оскільки п. 23 Преамбули до  Директиви це екс-
пліцитно цього вимагає (див. рішення від 7 березня 2013 р. у справі ITV 
Broadcasting та ін., C-607 / 11, п. 20 та зазначені там судові рішення).

24 Як влучно зазначають OSA, чеський уряд та  Європейська Комісія, акт 
«публічного сповіщення» у  сенсі частини першої статті 3 Директиви 
2001 / 29 матиме місце, коли власник спа-закладу, на кшталт відповідача 
в  основному провадженні, надає своїм пацієнтам доступ до  об’єктів 
авторського права, що сповіщуються через теле- чи радіопристрої шля-
хом поширення у кімнатах пацієнтів сигналу, що містить об’єкти автор-
ського права.

25 По-перше, поняття «сповіщення» має розглядатися як таке, що означає 
будь-яку передачу об’єктів авторського права, незалежно від використа-
них технічних засобів  чи процесів (див. рішення від 4 жовтня 2011  р. 
в  об’єднаній справі Football Association Premier League та  ін., C-403 / 08 
та C-429 / 08, п. 193).

26 Таким чином, керівник спа-закладу здійснює сповіщення, коли він сві-
домо передає об’єкти авторського права, навмисно поширюючи сигнал 
через теле- чи радіопристрої у кімнатах пацієнтів такого закладу (див. 
рішення у справі Football Association Premier League та ін., п. 196, та від 
15 березня 2012 р. у справі Phonographic Performance (Ірландія), C-162 / 10, 
п. 40).

27 До того ж, Суд зазначає, що термін «публіка», використаний у частині 1 
статті 3 Директиви 2001 / 29 стосується невизначеної кількості потенцій-
них реципієнтів сигналу, а  також вимагає існування значної кількості 
осіб (ITV Broadcasting та ін., п. 32).

28 Під час встановлення останнього із зазначених критеріїв має враховува-
тися кумулятивний ефект надання доступу потенційним реципієнтам. 
Для цього є зокрема важливо визначити кількість осіб, які мають доступ 
до  того самого об’єкту одночасно та  послідовно (див. рішення від 7 
грудня 2006 р. у справі SGAE, C-306 / 05, п. 39, та у справі ITV Broadcasting 
та ін., п. 33).
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29 Відповідно до  зазначеного Генеральним адвокатом у  п. 28 висновків 
до даної справи, спа-заклад може розміщати, як одночасно, так і послі-
довно, невизначену, але досить значну кількість людей, які можуть при-
ймати сигнал у своїх кімнатах.

30 Усупереч твердженням Léčebné lázně, лише той факт, що  пацієнти 
спа-закладів зазвичай проживають у своїх кімнатах довше, ніж клієнти 
готельних закладів, не скасовує вищенаведеного твердження, оскільки, 
враховуючи кумулятивний ефект, факт надання доступу до  об’єктів 
авторського права таким пацієнтам може стосуватися досить значної 
кількості осіб.

31 Суд також нагадує, що для того, щоб йшлося про «публічне сповіщення» 
у  сенсі положень частини першої статті 3 Директиви 2001 / 29, такий 
об’єкт також має передаватися новій публіці, тобто, публіці, яка не була 
врахована суб’єктами відповідних авторських прав під час надавання 
дозволу на використання об’єкту шляхом сповіщення первинній публіці 
(див. рішення у справі Football Association Premier League та  ін., п. 197 
та зазначену там судову практику).

32 Як і клієнти готелю, пацієнти спа-закладу є новою публікою. Спа-заклад 
– це організація, яка, повністю усвідомлюючи наслідки своїх дій, надає 
доступ до  об’єктів авторського права своїм пацієнтам. Якби така дія 
не вчинялася, пацієнти спа-закладу у теорії не змогли б отримати доступ 
до  об’єкту авторського права (див. з  цього приводу рішення у  справі 
SGAE, п. 41 та 42).

33 Таким чином, сповіщення спа-закладом, на  кшталт того, що  є  відпо-
відачем в  основному провадженні, об’єктів авторського права шляхом 
свідомого поширення сигналу, використовуючи теле- та радіоприймачі 
у номерах своїх пацієнтів, становить акт «публічного сповіщення» у сенсі 
частини першої статті 3 Директиви 2001 / 29.

34 Таке тлумачення не  спростовується твердженням Léčebné lázně’s щодо 
того, що акт сповіщення, що є об’єктом основного провадження, має ті ж 
самі ознаки, що й сповіщення об’єктів авторського права у приймальні 
стоматолога, щодо якого Суд справедливості постановив рішенням від 
15 березня 2012 р. у справі SCF, C-135 / 10, що такий акт не є «публічним 
сповіщенням» у сенсі положень статті 3 (1) Директиви 2001 / 29.
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35 З цього приводу Суд зазначає, що принципи, встановлені у справі SCF 
не застосовуються до даної справи, оскільки рішення у справі SCF стосу-
валося не авторського права у сенсі частини першої статті 3 Директиви 
2001 / 29, а  права на  винагороду виконавців та  виробників фонограм, 
встановленого частиною другою статті 8 Директиви 92 / 100 / ЄЕС від 19 
листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні 
права у сфері інтелектуальної власності (ОВ 1992 L 346, ст. 61).

36 Оскільки у  даній ситуації йдеться про  «публічне сповіщення» об’єктів 
авторського права у сенсі положень частини першої статті 3 Директиви 
2001 / 29, із формулювання цих положень чітко випливає, що національне 
законодавство має передбачати для  авторів виключне право дозво-
ляти чи забороняти таке сповіщення, окрім випадків, коли таке спові-
щення підпадає під обмеження  чи винятки, передбачені Директивою 
2001 / 29.

37 Відповідно, Суд має проаналізувати, чи п. е) частини другої, п. b) частини 
третьої та частина п’ята статті п’ятої Директиви, які експліцитно згаду-
ються національним органом судової влади, можуть слугувати підста-
вою для такого обмеження чи винятку.

38 По-перше, п. е) частини другої статті п’ятої Директиви 2001 / 29, відпо-
відно до  її формулювання, встановлює основні положення для  винят-
ків  чи обмежень права на  відтворення, передбаченого статтею 2 цієї 
Директиви. Ці положення не  можуть бути використані як основа 
для винятку чи обмеження виключного права дозволяти чи забороняти 
публічне сповіщення творів, передбачене статтею 3 (1) Директиви.

39 По-друге, п. b) частини третьої статті п’ятої Директиви 2001 / 29 перед-
бачає, що  Держави-члени можуть встановити винятки  чи обмеження 
для  прав, передбачених статтею 3, коли використання відбувається 
в  інтересах осіб з  обмеженими фізичними можливостями, що  відбу-
вається у  безпосередньому зв’язку з  обмеженими фізичними можли-
востями та  не  має комерційного характеру, в  обсязі, якого вимагають 
відповідні обмежені фізичні можливості. Серед матеріалів справи, нада-
них Суду, нічого не  вказує на  дотримання в  основному провадженні 
умов, визначених статтею 5 (3) (b).

40 По-третє, частина п’ята статті п’ятої Директиви 2001 / 29 не передбачає 
винятків чи обмежень, що Держави-члени могли б встановити стосовно 
прав визначених, зокрема, частиною першою статті 3 цієї Директиви, 
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а лише визначає сферу застосування винятків та обмежень, визначених 
попередніми частинами статті п’ятої Директиви.

41 У світлі вищезазначеного, відповідь на першу частину запиту є наступ-
ною: частина перша статті третьої Директиви 2001 / 29 має тлумачитися як 
така, що забороняє існування національного законодавства,, що перед-
бачає виняток із права суб’єктів авторських права надавати дозвіл  чи 
забороняти сповіщення їх об’єктів авторського права, для спа-закладів, 
що  є  комерційним об’єктом, шляхом свідомого поширення сигналу 
засобами теле- та  радіоприймачів у  номерах пацієнтів такого закладу. 
П. е) частини другої, п. b) частини третьої та частина п’ята статті п’ятої 
Директиви не впливають на таке тлумачення.

Друга частина запиту

42 У  другій частині запиту національний орган судової влади питає,  чи 
частина перша статті третьої Директиви 2001 / 29 може розглядатися як 
така, на  яку організації колективного управління можуть посилатися 
у  судовій справі між  приватними особами, без  врахування національ-
ного законодавства, яке суперечить зазначеному положенню.

43 З цього приводу Суд нагадує, що, у  відповідності до  усталеної судової 
практики, навіть чітке, точне та  безумовне положення Директиви, 
на підставі якого громадянам надаються права чи створюються зобов’я-
зання, не може як таке застосовуватися у судовому процесі між приват-
ними особами (див. рішення від 15 січня 2014 р. у справі Association de 
médiation sociale, C-176 / 12, п. 36 та зазначену там судову практику).

44 Тим не  менш, Суд справедливості вже  виносив рішення щодо того, 
що  національний орган судової влади, розглядаючи справу між  при-
ватними особами, зобов’язаний, у  рамках застосування положень 
національного права, враховувати усі положення національного законо-
давства та, за можливості, тлумачити їх у світлі формулювання та цілей 
Директиви, із метою отримання результату, який відповідав би меті 
Директиви (див. рішення у справі Association de médiation sociale, п. 38 
та зазначену там судову практику).

45 У  той же час, Суд зазначає, що  принцип тлумачення національного 
законодавства у  відповідності із законодавством ЄС має певні обме-
ження. Обов’язок національного органу судової влади враховувати зміст 
Директиви під час тлумачення та  застосування відповідних положень 
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національного законодавства обмежується загальними принципами 
права та  не  може слугувати підставою для  тлумачення національного 
законодавства contra legem [усупереч закону] (див. Association de média-
tion sociale, п. 39 та зазначену там судову практику).

46 До того ж, оскільки в обґрунтуванні другої частини запиту національний 
орган судової влади підіймає питання щодо реальної природи орга-
нізації колективного управління на  кшталт OSA, згадуючи при  цьому 
рішення від 12 липня 1990 р. у справі Foster та ін., C-188 / 89, Суд додає, 
що, навіть якщо вважати організацію колективного управління складо-
вою частиною держави, така організація колективного управління все 
рівно не зможе посилатися на положення частини першої статті третьої 
Директиви 2001 / 29, не застосовуючи при цьому положення національ-
ного законодавства, що суперечать зазначеній частині Директиви.

47 Якщо розглядати організацію колективного управління як складову 
частину держави, у  ситуації, що  склалася в  основному провадженні, 
йшлося  б не  про  приватну особу, яка вимагає прямого застосування 
положення Директиви проти Держави-члена, а про повністю зворотну 
ситуацію. Усталена судова практика визначає, що  Директива як така 
не  може накладати зобов’язання на  приватних осіб, а, отже, на  поло-
ження Директиви як такої не можна посилатися у справі проти приват-
ної особи (див. рішення від 24 січня 2012 р. у справі Dominguez, C-282 / 10, 
п. 37 та зазначену там судову практику).

48 У світлі вищезазначеного, відповідь на другу частину запиту є наступ-
ною: частина перша статті третьої Директиви 2001 / 29 має розглядатися 
як така, на яку організації колективного управління не можуть посила-
тися у судовій справі між приватними особами, без врахування націо-
нального законодавства, яке суперечить зазначеному положенню. Тим 
не менш, національний орган судової влади, що розглядає дану справу, 
має, у  рамках можливого, тлумачити таке національне законодавства 
у світлі формулювання та цілей директиви, із метою отримання резуль-
тату, який відповідав би меті директиви.

Третя частина запиту

Прийнятність

49 OSA та уряди Чехії і Австрії ставлять під сумнів прийнятність третього 
запиту. Відсутні жодні ознаки того, що Léčebné lázně намагалися укласти 
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контракт із організацією колективного управління, зареєстрованою 
в  іншій Державі-члені. Відповідно, з  їх точки зору, відповідь на третій 
запит не  має відношення до  предмету основного судового розгляду. 
Якою б не була відповідь, це не звільняє Léčebné lázně від сплати до OSA 
відповідних зборів.

50 З цього приводу, Суд справедливості зазначає, що  преюдиціальний 
запит, отриманий від національного суду, може бути визнаним як 
неприйнятний тільки якщо є достатньо очевидним той факт, що поло-
ження права ЄС, щодо яких очікується тлумачення, не  пов’язані із 
реальними обставинами основного провадження або його метою, коли 
проблема є гіпотетичною, або коли Суду справедливості не було пред-
ставлено фактичний та  юридичний матеріал, достатній для  надання 
корисної відповіді на отриманий запит (див., серед іншого, рішення від 
29 березня 2012 р. у справі C-500 / 10 Belvedere Costruzioni, C-500 / 10, п. 16 
та зазначену там судову практику).

51 Із отриманого запиту є  очевидним, що  Léčebné lázně посилається 
на  положення, що  є  об’єктом третьої частини запиту, щоб підтримати 
своє твердження про те, що винагорода, яка вимагається OSA є непропо-
рційно великою у порівнянні із винагородою, що вимагається організа-
ціями колективного управління сусідніх Держав-членів.

52 Враховуючи вищезазначене, не  очевидним є  той факт, що  запитане 
тлумачення не пов’язане із дійсними обставинами основного судового 
розгляду, або ж що дана проблема є гіпотетичною.

53 Відповідно, третє запитання є прийнятним.

По суті

54 У  третій частині запиту національний орган судової влади питає,  чи 
стаття 16 Директиви 2006 / 123 та статті 56 та / або 102 Договору про функ-
ціонування ЄС мають тлумачитися як такі, що  забороняють застосу-
вання положень національного законодавства на кшталт законодавства, 
що є об’єктом основного провадження, згідно із якими колективне управ-
ління авторським правом та суміжними правами у Державі-члені здійс-
нюється єдиною організацією колективного управління, таким чином 
не  даючи користувачам об’єктів авторського права та  суміжних прав, 
на  кшталт спа-закладу, що  є  відповідачем в  основному провадженні, 
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змогу користуватися послугами іншої організації колективного управ-
ління, що функціонує в іншій Державі-члені Європейського Союзу.

55 OSA не  погоджується із тим, що  відповідне законодавство забороняє 
користувачем об’єктів авторського права та  суміжних прав, на  кшталт 
спа-закладу, що  є  відповідачем в  основному провадженні, користува-
тися послугами іншої організації колективного управління, що функціо-
нує в іншій Державі-члені Європейського Союзу.

56 Тим не менш, Суд справедливості не має виносити рішень з цього при-
воду. До питань щодо тлумачення права ЄС, направлених національним 
органом судової влади у рамках встановлених цим органом фактичних 
та правових обставин справи, точність яких не має перевіряти Суд спра-
ведливості, застосовується презумпція релевантності (див., зокрема, 
рішення від 22 червня 2010  р. по  об’єднаній справі Melki and Abdeli, 
C-188 / 10 та C-189 / 10, п. 27 та зазначену там судову практику).

– Попередні зауваження

57 Оскільки стаття 16 Директиви 2006 / 123 та  статті 56 і  далі Договору 
про  функціонування ЄС стосуються свободи надання послуг, Суд має 
проаналізувати,  чи організація колективного управління на  кшталт 
OSA може розглядатися як постачальник послуг користувачеві об’єктів 
авторського права, такому як спа- заклад, що  є  стороною основного 
провадження. OSA та уряди, що подали свої спостереження до Суду, вва-
жають, що ні, не може.

58 З цього приводу Суд відзначає, що, відповідно до зазначеного у частині 
першій статті 4 Директиви 2006 / 123, поняття «послуга», що використо-
вується у даній Директиві, співпадає із поняттям «послуга», використа-
ним у статті 57 Договору про функціонування Європейського Союзу.

59 Діяльність організацій колективного управління підпадає під дію 
положень статті 56 Договору про функціонування ЄС стосовно свободи 
надання послуг (з  цього приводу див. рішення від 25 жовтня 1979  р. 
у  справі Greenwich Film Production, 22 / 79, п. 12; від 2 березня 1983  р. 
у справі GVL v Commission, 7 / 82, п. 38; та від 20 жовтня 1993 р. у справі 
Phil Collins та ін., C-92 / 92 і C-326 / 92, п. 24).

60 Це твердження стосується не тільки відносин між організацією колектив-
ного управління і правовласником, як визначається зазначеними вище 
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судовими рішеннями, але й  відносин між  організацією колективного 
управління, такою як OSA, та користувачем об’єктів правової охорони, 
таким як спа-заклад, що є стороною основного провадження.

61 Така організація колективного управління допомагає користувачеві 
отримати дозвіл на  використання об’єктів, що  охороняються автор-
ським правом, та  сплачувати винагороду власникам авторських прав, 
а отже організація колективного управління має розглядатися як така, 
що надає послуги користувачеві.

62 До того  ж, як влучно зазначає Європейська комісія, у  цьому контексті 
не має значення, чи за цю послугу сплачує правовласник чи користувач 
об’єкту правової охорони. Стаття 57 Договору про  функціонування ЄС 
не вимагає факту сплати за надання послуги тим, хто  її отримує (див. 
рішення від 26 квітня 1988  р. у  справі Bond van Adverteerders та  ін., 
352 / 85, п. 16).

63 Відповідно, організація колективного управління на  кшталт OSA має 
розглядатися як постачальник «послуги» у сенсі положень частини пер-
шої статті 4 Директиви 2006 / 123 та статті 57 Договору про функціону-
вання ЄС користувачеві об’єктів правової охорони, такому як спа-заклад, 
що є стороною основного провадження.

– Тлумачення статті 16 Директиви 2006 / 123

64 Стосовно питання,  чи стаття 16 Директиви 2006 / 123 застосовується 
до такого виду послуг, Суд зазначає, що, по-перше, відповідно до частини 
одинадцятої статті 17 Директиви, стаття 16 не застосовується до автор-
ського права та суміжних прав.

65 Як зазначає Генеральний адвокат у  п. 64 свого висновку, оскільки із 
сфери застосування статті 16 Директиви 2006 / 123 виключено лише 
послуги, частина одинадцята статті 17 Директиви має тлумачитися як 
така, що виключає послуги, пов’язані із авторським правом та зазначені 
у п. 63 даного рішення, із сфери застосування статті 16.

66 Відповідно, оскільки стаття 16 Директиви 2006 / 123 не застосовується, її 
положення не виключають дію законодавства, яка є об’єктом основного 
провадження.

– Тлумачення Статті 56 Договору про функціонування ЄС
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67 Із отриманого запиту випливає, що  законодавство, на  кшталт того, 
що  застосовується в  основному провадженні, не  дає спа-закладу, 
на  кшталт того, що  є  відповідачем в  основному провадженні, бути 
користувачем об’єктів авторського права на  підставі послуг, наданих 
організацією колективного управління, яку зареєстровано в  іншій 
Державі-члені.

68 Оскільки така послуга має транскордонну природу, до неї застосовується 
стаття 56 Договору про функціонування ЄС (див. рішення у справі Bond 
van Adverteerders та ін., п. 15).

69 До того ж, законодавство, на кшталт того, що застосовується в основному 
провадженні, яке на практиці забороняє надання такої послуги, стано-
вить обмеження свободи надання послуг (див. рішення у справі Football 
Association Premier League та ін., п. 85).

70 Таке обмеження може бути виправдане тільки коли воно визначене імпе-
ративом державного інтересу, дозволяє досягти мети, що  представляє 
державний інтерес, та не виходить за межі необхідного для досягнення 
такої мети (див., серед іншого, рішення у  справі Football Association 
Premier League та ін., п. 93).

71 Як влучно зазначають OSA, уряди, що подали свої зауваження до суду, 
та Європейська Комісія, правова охорона прав інтелектуальної власності 
є таким імперативом державного інтересу (див. рішення у справі Football 
Association Premier League та ін., п. 94 та зазначені там судові рішення).

72 До того ж, законодавство на кшталт того, що є об’єктом основного прова-
дження (яке надає організації колективного управління на кшталт OSA 
монополію на  управління авторськими правами для  певної категорії 
об’єктів авторського права на  території відповідної Держави-члена) 
має вважатися таким, що дозволяє здійснювати правову охорону прав 
інтелектуальної власності, оскільки таке законодавство робить мож-
ливим ефективне управління такими правами та  ефективний нагляд 
за їх дотриманням на території відповідної держави.

73 Стосовно питання,  чи таке законодавство виходить за  межі необхід-
ного для  досягнення мети правової охорони прав інтелектуальної 
власності, Суд зазначає, що, відповідно до  наведеного у  зауваженнях, 
які було подано на розгляд Суду, дане законодавство, разом із угодами 
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про  взаємне представництво прав, є  частиною системи правової охо-
рони авторського права за територіальним принципом.

74 На  підставі згаданих взаємних угод, що  підписуються між  організаці-
ями колективного управління, такі організації передають одна одній, 
у  рамках території свого функціонування, права на  видачу дозволів, 
необхідних для  будь-якого публічного виконання об’єктів авторського 
права, суб’єкти яких є членами відповідних організацій, а також право 
встановлювати для таких дозволів певні умови, що відповідають зако-
нодавству, яке застосовується на відповідній території (див. рішення від 
13 липня 1989 р. у справі Tournier, 395 / 87, п. 17, та рішення в об’єднаній 
справі 110 / 88, 241 / 88 та 242 / 88 Lucazeau та ін., п. 11).

75 З цього приводу, Суд вже постановив, що угоди про взаємне представ-
ництво прав між організаціями колективного управління, серед іншого, 
призначені для того, щоб відповідні організації у правовій охороні своїх 
репертуарів на  території іншої держави могли покладатися на  орга-
нізацію колективного управління, що  функціонує у  такій державі, 
без  необхідності додавати до  такої організації свою мережу угоди із 
користувачами та  свої власні механізми моніторингу (див. рішення 
у справі Tournier, п. 19, та у справі Lucazeau та ін., п. 13).

76 У  той же час, зауваження, представлені до  розгляду Судом, не  довели 
існування на  даний момент на  території Європейського Союзу іншої 
моделі, що  дозволила  б досягти того самого рівня правової охорони 
авторських прав у випадку актів сповіщення, що лежать в основі основ-
ного провадження, ніж модель правової охорони цих прав за територі-
альним принципом, моделі, частиною якої є національне законодавство, 
що лежить в основі основного провадження.

77 До того ж, обговорення у рамках слухання справи Судом справедливо-
сті довело, що за умов на кшталт тих, що склалися у рамках основного 
провадження, якщо дозволити користувачеві об’єктів авторського 
права отримувати дозвіл на використання таких об’єктів та сплачувати 
відповідну винагороду будь-якій організації колективного управління, 
що функціонує на території ЄС, це може, у світлі діючих на території ЄС 
правових норм, призвести до значних проблем із моніторингом викори-
стання таких об’єктів та сплати відповідної винагороди.

78 За цих умов, не можна стверджувати, що законодавство на кшталт того, 
що  є  об’єктом основного провадження, яке забороняє користувачеві 
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об’єктів авторського права на  кшталт спа-закладу, що  є  відповідачем 
в основному провадженні, користуватися послугами організації колек-
тивного управління, що  функціонує в  іншій Державі-члені, виходить 
за межі необхідного для досягнення мети правової охорони прав інте-
лектуальної власності.

79 У  світлі вищезазначеного, стаття 56 Договору про  функціонування ЄС 
має тлумачитися як така, що не забороняє такий вид правових норм.

– Тлумачення Статті 102 Договору про функціонування ЄС

80 По-перше, варто зазначити, що  організація колективного управління 
на  кшталт OSA є  суб’єктом господарювання, до  якого застосовуються 
положення статті 102 Договору про  функціонування ЄС (див. рішення 
від 21 березня 1974 р. у справі BRT та Société belge des auteurs, composi-
teurs et éditeurs, «BRT II’», пп. 6 та 7).

81 По-друге, частина друга статті 106 Договору про  функціонування ЄС, 
яка містить конкретні правила, що зокрема застосовуються до суб’єктів 
господарювання, яким довірено бути операторами послуг загального 
економічного інтересу, не  заважає застосуванню статті 102 Договору 
про  функціонування ЄС до  організації колективного управління 
на  кшталт OSA. До  організації колективного управління, якій держава 
не доручила жодних завдань і  яка займається управлінням державних 
інтересів, навіть коли йдеться про  права інтелектуальної власності, 
що охороняються законом, не застосовуються положення частини другої 
статті 106 Договору про функціонування ЄС (див. рішення у справі BRT 
II, п. 23, та у справі GVL v Commission, п. 32).

82 Тим не  менш, законодавство на  кшталт того, що  є  об’єктом основного 
провадження, може підпадати під сферу застосування частини першої 
статті 106 Договору про  функціонування ЄС. Це законодавство надає 
організації колективного управління на  кшталт OSA виключні права 
на  управління авторським право певної категорії об’єктів авторського 
права на території цієї Держави-члена, таким чином не надаючи іншим 
суб’єктам господарювання здійснювати відповідну господарську діяль-
ність на тій самі території (див. рішення від 25 жовтня 2001 р. у справі 
Ambulanz Glöckner, C-475 / 99, п. 24).

83 Що ж до тлумачення положень статті 102 Договору про функціонування 
ЄС у даному контексті, усталена судова практика зазначає, що простий 
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факт створення домінуючого становища шляхом надання виключних 
прав у сенсі частини першої статті 106 Договору про функціонування ЄС 
як такий не суперечить положенням статті 102 Договору про функціону-
вання ЄС. Держава-член порушить заборони, встановлені двома зазна-
ченими статтями, тільки коли відповідний суб’єкт господарювання, 
лише шляхом здійснення наданих йому виключних прав, схилятиметься 
до  зловживання домінуючим становищем або  коли такі права можуть 
створити ситуацію, у  якій відповідний суб’єкт господарювання буде 
схильний до  вчинення таких зловживань (див. рішення від 3 березня 
2011 р. у справі AG2R Prévoyance, C-437 / 09, п. 68 та зазначену там судову 
практику).

84 Таким чином, лише той факт, що Держава-член надає організації колек-
тивного управління на кшталт OSA монополію на управління авторським 
правом певної категорії об’єктів авторського права на  території цієї 
Держави-члена, як такий не суперечить статті 102 Договору про функці-
онування ЄС.

85 Тим не менш, відповідно до зазначеного у запиті, третя частина запиту 
має на  меті дати національному органу судової влади змогу винести 
рішення щодо аргументу, використаного Léčebné lázně в  основному 
провадженні, стосовно того, що винагорода, що вимагається OSA, є дис-
пропорційно великою у  порівнянні із винагородою, що  вимагається 
організаціями колективного управління у країнах-сусідах.

86 З цього приводу Суд зазначає, що організація колективного управління 
на кшталт OSA, що має монополію на управління авторськими правами 
певної категорії об’єктів авторського права на території Держави-члена, 
має домінуюче становище на істотній частині внутрішнього ринку у сенсі 
положень статті 102 Договору про функціонування ЄС (див. рішення від 
11 грудня 2008 р. у справі Kanal 5 та TV 4, C-52 / 07, п. 22).

87 Якщо організація колективного управляє за  свої послуги збирає вина-
городу, що  є  помітно вищою за  винагороду, що  збирається в  інших 
Державах-членах, та  коли таке порівняння винагород здійснювалося 
на  постійній основі, ця відмінність має розцінюватися як індикатор 
зловживання домінуючим становищем у  сенсі положень статті 102 
Договору про  функціонування ЄС. У такому випадку, відповідна орга-
нізація колективного управління має виправдати відмінність, посила-
ючись на об’єктивні несхожості у становищі відповідної Держави-члена 
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та інших Держав-членів (див. рішення у справі Tournier, п. 38, та Lucazeau 
та ін., п. 25).

88 Таке зловживання також може полягати у встановленні ціни, яка є над-
мірною у порівнянні із економічною вартістю наданої послуги (Kanal 5 
та TV 4, п. 28).

89 До  того  ж, якщо виявлено таке зловживання і  воно спричинене зако-
нодавством, що застосовується до цієї організації колективного управ-
ління, таке законодавство суперечитиме статті 102 та  частині першій 
статті 106 Договору про  функціонування ЄС, як очевидно випливає із 
судової практики, наведеної у п. 83 вище за текстом.

90 Саме національний орган судової влади має, за необхідності, проаналі-
зувати, чи такі обставини мають місце в основному провадженні.

91 У  світлі усього вищезазначеного, відповідь на  третю частину запиту 
є наступною: стаття 16 Директиви 2006 / 123 та статті 56 та 102 Договору 
про  функціонування ЄС мають тлумачитися як такі, що  не  забороня-
ють існування національного законодавства на  кшталт законодавства, 
що є об’єктом основного провадження, згідно із яким колективне управ-
ління авторським правом та суміжними правами у Державі-члені здійс-
нюється єдиною організацією колективного управління, таким чином 
не  даючи користувачам об’єктів авторського права та  суміжних прав, 
на  кшталт спа-закладу, що  є  відповідачем в  основному провадженні, 
змогу користуватися послугами іншої організації колективного управ-
ління, що функціонує в іншій Державі-члені Європейського Союзу.

92 Тим не менш, стаття 102 Договору про функціонування ЄС має тлумачи-
тися як така, що означає, що факт встановлення організацією колектив-
ного управління винагороди за  свої послуги, яка є  значно вищою, ніж 
винагорода, що збирається в інших Державах-членах (тоді як порівняння 
суми винагород здійснюється на постійній основі) чи встановлення ціни, 
яка є надмірною у порівнянні із економічною вартістю наданої послуги 
є індикаторами зловживання домінуючим становищем.

Коментар до  визначення поняття «публічне сповіщення», наданий 
начальником відділу авторського права і суміжних прав ДП «Український 
інститут інтелектуальної власності» С. Заянчуковським



197

Дуже важливе рішення і для української практики. При цьому слід звер-
нути увагу на певну відмінність у термінології законодавства України. 
У рішенні суду справедливості йдеться виключно про «публічне спові-
щення». Разом з тим з точки зору національного законодавства України 
фактично йдеться про «публічне виконання», за яке власник готелю мав 
сплатити винагороду.

«Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» перед-
бачає, зокрема такі визначення:

публічне сповіщення (доведення до загального відома) – передача за зго-
дою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомо-
гою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому 
числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою 
проводів або  будь-якого виду наземного  чи підземного (підводного) 
кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, вико-
нань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і віде-
ограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача 
може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, від-
даленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі 
зображення чи звуки не можуть бути сприйняті;

публічне виконання – подання за  згодою суб'єктів авторського права 
і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій 
мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та  іншим способом як 
безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких при-
строїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де 
присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї 
або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони 
в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;»

Чинне визначення «публічного сповіщення» та  поєднання у  ньому 
ще й «доведення до загального відома» є досить невдалим, про що нео-
дноразово зазначалось міжнародними експертами. Разом з  тим це 
визначення чітко вказує, що особа, яка здійснює публічне сповіщення, 
робить такі дії як: передача в ефір, або передача на віддаль (при цьому 
віддаленість сприймаючої особи є  такою, що  без  зазначеної передачі 
зображення чи звуки не можуть бути сприйняті). Зазвичай такі дії робить 
безпосередньо організація мовлення, яка транслює передачі в ефір, опе-
ратор / провайдер телекомунікацій, який забезпечує передання зобра-
жень чи звуків на значну відстань для глядачів. У свою чергу особа, яка 
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отримала таким чином об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, 
та робить їх доступними для перегляду на власній території (без пере-
дачі в ефір чи по кабелях) за допомогою будь-яких пристроїв і процесів 
(наприклад, шляхом встановлення телевізорів) у місцях, де присутні чи 
можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близь-
ких знайомих цієї сім’ї, зокрема готель за текстом судового рішення – 
здійснює публічне виконання.

Розділ 4.2. Відповідальність постачальників послуг

4.2.1. Відсутність у постачальника послуг із зберігання даних обов’язку 
здійснювати здійснювати загальний моніторинг інформації, що збе-
рігається. Справа Netlog, C-360 / 10

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 16 лютого 2012 р.

«Інформаційне суспільство – Авторське право – Інтернет – Постачальник 
послуг із зберігання даних – Обробка інформації, що зберігається на плат-

формі онлайн-соціальної мережі – Встановлення системи фільтрування такої 
інформації із метою завадити наданню інтерактивного доступу до файлів, які 

порушують авторське право – Відсутність обов’язку здійснювати загальний 
моніторинг інформації, що зберігається»

У справі C-360 / 10,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 267 
Договору про функціонування Європейського Союзу Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel [Судом першої інстанції м. Брюссель] (Бельгія), ухвалою від 28 червня 
2010 р., що була отримана Судом справедливості 19 липня 2010 р., у справі між

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

та

Netlog NV,

[…]
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15 SABAM – це організація колективного управління, яка представляє права 
авторів, композиторів та видавців музичних творів, видаючи третім осо-
бам дозволи на використання їх репертуару.

16 Netlog є  соціальною мережею у мережі Інтернет, де кожна особа може 
зареєструватися та отримати особистий простір, так званий «профіль», 
який користувач може заповнити та  доступ до  якого може отримати 
будь-хто.

17 Основною метою цієї платформи, якою щоденно користуються десятки 
мільйонів осіб, є створення віртуальних спільнот, через які користувачі 
можуть спілкуватися між  собою та  створювати дружні зв’язки. У  своїх 
профілях користувачі можуть вести щоденник, зазначати свої хобі 
та  вподобання, показувати список друзів, розміщати особисті фото 
та публікувати фрагменти відео.

18 Тим не  менш, SABAM дійшли висновку, що  соціальна мережа Netlog 
також надає своїм користувачам можливість використовувати через свої 
профілі музичні та  аудіовізуальні твори із репертуару SABAM і  надає 
інтерактивний доступ до таких творів іншим користувачам даної мережі, 
усе це без відповідного дозволу від SABAM та без сплати мережею Netlog 
збору за таке використання.

19 Протягом лютого 2009 року SABAM зверталися до Netlog із метою досягти 
згоди щодо сплати останньою винагороди за використання репертуару 
SABAM.

20 У  листі від 2 червня 2009  р. SABAM вимагає від Netlog негайно при-
пинити надання недозволеного інтерактивного доступу до  музичних 
та аудіовізуальних творів із репертуару даної організації.

[…]

22 З цього приводу, Netlog зазначає, що  підтримання позивних вимог 
SABAM прирівнюється до  накладання на  Netlog обов’язку загального 
моніторингу, який заборонено частиною 1 статті 21 Закону від 11 березня 
2003 р. про деякі правові аспекти послуг в інформаційному суспільстві, 
яким адаптовано до національного законодавства положення частини 1 
статті 15 Директиви 2000 / 31.
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23 До  того  ж, за  твердженням Netlog, яке не  було спростовано SABAM, 
задоволення позивних вимог зобов’яже відповідача створити, щодо усіх 
клієнтів відповідача, in abstracto [абстрактно] та у превентивний спосіб, 
за рахунок позивача та без часових обмежень, систему, яка фільтрува-
тиме більшу частину інформації, що зберігається на серверах позивача, 
із метою ідентифікації електронних файлів, які містять музичні, аудіові-
зуальні та кінематографічні твори, щодо яких SABAM стверджує, що має 
права, та негайно блокуватиме обмін такими електронними файлами.

24 У  той же час, створення такої фільтраційної системи скоріше за  все 
призведе до обробки персональних даних; така обробка має відповідати 
вимогам права ЄС у частині оборобки персональних даних та таємниці 
спілкування.

[…]

26 Орган судової влади, щодо подає преюдиціальний запит, запитує,  чи 
Директиви 2000 / 31, 2001 / 29, 2004 / 48, 95 / 46 та  2002 / 58, аналізовані 
сукупно та тлумачені у світлі вимог щодо правової охорони відповідних 
основоположних прав, мають тлумачитися таким чином, що  їх  поло-
ження забороняють національному судді винести судове рішення, 
що  вимагатиме від постачальників послуг із зберігання даних устано-
вити фільтраційну систему

– інформації, що зберігається на його серверах користувачами їх послуг;

– яка застосовуватиметься до усіх його клієнтів;

– у превентивний спосіб;

– виключно за рахунок постачальника, та

– без часових обмежень,

здатну ідентифікувати у мережі такого постачальника електронні файли, 
які містять музичні, аудіовізуальні та кінематографічні твори щодо яких 
позивач стверджує, що  є  власником прав інтелектуальної власності, із 
метою блокування передачі файлів, чий обмін може порушити авторські 
права (тут і далі, «оскаржена фільтраційна система»).

[…]
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33 Відповідно, зазначені норми мають зокрема відповідати положенням 
частини 1 статті 15 Директиви 2000 / 31, яка забороняє національним 
державним органам вживати заходів, що  зобов’язали  б постачальника 
послуг із зберігання даних здійснювати загальний моніторинг даних, 
що  передаються його мережею (див. за  аналогією рішення у  справі 
Scarlet Extended, п. 35).

34 З цього приводу Суд справедливості вже виносив рішення, роз’яснюючи, 
що  така заборона застосовується, зокрема, до  національних заходів, 
що зобов’яжуть постачальника посередницьких послуг, такого як поста-
чальник послуг із зберігання даних, здійснювати активний моніторинг 
усіх даних кожного із своїх клієнтів із метою уникнення будь-якого 
майбутнього порушення прав інтелектуальної власності. З іншого боку, 
таке зобов’язання здійснювати загальний моніторинг суперечить поло-
женням статті 3 Директиви 2004 / 48, згідно із якими заходи, передбачені 
даною Директивою, мають бути справедливими та  пропорційними, 
а  також не  бути занадто обтяжливими (див. за  аналогією рішення 
у справі Scarlet Extended, п. 36).

35 Враховуючи ці обставини, Суд справедливості має проаналізувати,  чи 
судове рішення, яке є  об’єктом основного провадження, що  змусить 
постачальника послуг із зберігання даних запровадити оскаржену філь-
траційну систему, зобов’яже такого постачальника здійснювати актив-
ний моніторинг усіх даних кожного із своїх клієнтів із метою уникнення 
будь-якого майбутнього порушення прав інтелектуальної власності.

36 З цього приводу у матеріалах справи зазначається, що запровадження 
такої системи фільтрування передбачає:

– що  постачальник послуг зберігання даних ідентифікуватиме, серед 
усіх файлів, що  зберігаються на  його серверах користувачами його 
послуг, ті файли, що можуть містити об’єкти, щодо яких суб’єкти автор-
ських прав можуть мати певні права;

– що постачальник послуг визначить, які із виявлених файлів зберіга-
ються у незаконний спосіб та до яких із них незаконно надається інте-
рактивний доступ і

– що постачальник послуг заблокує інтерактивний доступ до файлів, які 
вважатиме незаконними.
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37 Відповідно, такий превентивний нагляд вимагає активного моніторингу 
файлів, що  зберігаються користувачами шляхом використання послуг 
постачальника, тоді як такий моніторинг стосуватиметься майже усієї 
інформації та майже усіх користувачів послуг цього постачальника (див. 
за аналогією рішення у справі Scarlet Extended, п. 39).

38 На  підставі вищезазначеного, Суд справедливості постановляє, 
що  судове рішення, що  змусить постачальника послуг із зберігання 
даних запровадити оскаржену фільтраційну систему, зобов’яже такого 
постачальника здійснювати активний моніторинг усіх даних кожного 
із своїх клієнтів із метою уникнення будь-якого майбутнього пору-
шення прав інтелектуальної власності. Відповідно, таке судове рішення 
зобов’яже цього постачальника послуг із зберігання даних здійснювати 
загальний моніторинг, заборонений положеннями частини 1 статті 15 
Директиви 2000 / 31 (див. за аналогією рішення у справі Scarlet Extended, 
п. 40).

Розділ 4.3. Правова охорона баз даних

4.3.1. Право особливого роду розробника баз даних. Визначення 
основних понять. Справа William Hill, C-203 / 02

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
від 9 листопада 2004 р.

«Директива 96 / 9 / ЄС – Правова охорона баз даних – Право особливого роду роз-
робника баз даних [право sui generis] – Підбір, перевірка, упорядкування вмісту 
бази даних – (Не) значна частина вмісту бази даних – Витягнення та повторне 

використання – Нормальне використання – Невиправдана шкода законним 
інтересам розробника баз даних – База даних із інформацією про коней – Кінні 

перегони – Ставки»

У справі C-203 / 02,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 234 
Договору про  заснування Європейської Спільноти Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом Англії та Уельсу (Цивільна палата)], 
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ухвалою від 24 травня 2002 р., що була отримана Судом справедливості 31 травня 
2002 р., у справі між

The British Horseracing Board Ltd та ін.

та

William Hill Organization Ltd,

[…]

10 BHB та ін. займаються організацією кінних перегонів у Великобританії 
і  в  рамках цієї діяльності здійснюють розробку та  управління базою 
даних BHB, де зберігається значний обсяг інформації щодо власників 
коней, жокеїв, організаторів кінних перегонів та щодо інших осіб, пов’я-
заних із цією галуззю. Ця база даних, зокрема, включає інформацію 
щодо близько одного мільйона коней, а  також так звану «попередню 
інформацію щодо перегонів» стосовно кінних перегонів, що мають від-
бутися у Великобританії. Ця інформація зокрема включає назву, місце 
та дату перегонів, дистанцію, критерії участі, дату завершення оплати 
внеску для учасників, вартість вхідного квитка та суму грошей, які іпо-
дром внесе як частину премій для переможців перегонів.

11 Weatherbys Group Ltd, компанія, що наповнює та управляє базою даних 
BHB, здійснює три основні види діяльності по відношенню до попере-
дньої інформації щодо перегонів.

12 По-перше, компанія заносить до бази даних попередню інформацію сто-
совно, зокрема, власників, тренерів, жокеїв та коней, а також їх резуль-
тати у попередніх перегонах.

13 По-друге, компанія заносить до бази інформацію про вагу та гандикап 
записаних коней.

14 По-третє, розробляє список коней, які братимуть участь у  конкретних 
перегонах. Ця операція здійснюється шляхом використання телефон-
ного центру, де працюють близько тридцяти осіб. Після проведення 
обдзвону, ці оператори записують інформацію щодо участі кожного 
коня у відповідних перегонах. Пізніше перевіряється інформація щодо 
особи, що записала коня до участі у перегонах, сумісність характерис-
тик коня та умов участі у перегонах. Після проведення такої перевірки 
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публікується попередня інформація щодо участі коней у  перегонах. 
Для  остаточної участі у  перегонах жокей має телефоном підтвердити 
участь коня принаймні за один день до перегонів. Оператори ж мають 
перевірити, чи коню буде дозволено взяти участь, враховуючи кількість 
вже підтверджених учасників. Після цього комп’ютер визначає порядко-
вий номер та ворота даного коня. Остаточний список учасників публіку-
ється за день до перегонів.

15 База даних BHB містить інформацію, яка є важливою не тільки для осіб, 
прямо залучених до кінних перегонів, але й для теле- та радіокомпаній, 
а також для компаній, які займаються ставками та для їх клієнтів. Витрати 
на управління цією базою даних BHB становлять близько чотирьох міль-
йонів британських фунтів на рік. Комісія за використання інформації із 
цієї бази даних третіми особами покриває близько 25 % цих витрат.

16 База даних, про яку йдеться, доступна on line на спільній веб-сторінці BHB 
та Weatherbys Group Ltd. Частина її вмісту також щотижнево розповсю-
джується в офіційному віснику BHB. Таким чином, увесь вміст чи частина 
вмісту бази даних надається у  розпорядження компанії Racing Pages 
Ltd, які спільно контролюють Weatherbys Group Ltd та Press Association 
та яка, за день до проведення перегонів, передає інформацію у вигляді 
«Declarations Feed» [стрічки новин] своїм партнерам, серед яких – ком-
панії, що займаються ставками. Компанія Satellite Informations Services 
Ltd (тут і далі: «SIS») має дозвіл від Racing Pages Ltd передавати інфор-
мацію своїм власним партнерам, у вигляді сирих даних («raw data feed», 
тут і далі: «RDF»). RDF містять значний обсяг інформації, зокрема, імена 
коней, що візьмуть участь у перегонах, імена жокеїв, а також порядковий 
номер та вагу відповідних коней. Про імена коней, що братимуть участь 
у певних перегонах, публіку інформують за день до проведення перего-
нів через ЗМІ та із використанням сервісів Ceefax та Teletext.

17 William Hill, що  підписана на  Declarations Feed та  на  RDF, є  однією із 
основних організаторів ставок «за межами іподрому» у Великобританії, 
працюючи як із національними, так і  з  міжнародними клієнтами. Ця 
компанія запровадила сервіс онлайн-ставок на  двох веб-сторінках. 
Зацікавлені особи можуть отримати на  цих веб-сторінках інформацію 
про кінні перегони, місце їх проведення, коней-учасників, та коефіцієнт 
потенційної успішності з точки зору William Hill.

18 Інформація, яку представляє дана компанія на своїх сторінках у мережі 
Інтернет, походить, з  одного боку, із газет, опублікованих за  день 
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до перегонів; з іншого боку, із RDF, які розсилає SIS вранці у день прове-
дення перегонів.

19 Згідно із матеріалами справи, інформація, яка фігурує на цих веб-сторін-
ках William Hill становить лише мінімальну частину загальної кількості 
інформації, що містить у базі даних BHB, оскільки ця інформація вклю-
чає лише наступні елементи із зазначеної бази даних: імена усіх коней, 
що  братимуть участь у  відповідних перегонах; дата, час та /  чи назва 
перегонів; назва іподрому. Згідно із матеріалами справи, інформація 
про кінні перегони та списки коней-учасників представлені на веб-сто-
рінці William Hill в інший спосіб, ніж у базі даних BHB.

20 У  березні 2000  р. BHB та  ін. подали до  Високого суду Англії та Уельсу, 
канцлерське відділення (Великобританія) позов проти William Hill, 
заявляючи про наявність порушення права sui generis. По-перше, пози-
вач стверджує, що щоденне використання з боку William Hill інформа-
ції про перегони, отриманої із ЗМІ та  із RDF становить витягнення чи 
повторне використання значної частини вмісту бази даних BHB, 
що  заборонено положеннями частини 1 статті 7 Директиви. По-друге, 
позивач стверджує, що навіть приймаючи той факт, що індивідуальні дії 
із витягнення, що їх здійснює William Hill, є незначними, такі дії також 
заборонені положеннями частини 5 статті 7 Директиви.

21 Рішенням від 9 лютого 2001 р., Високий суд Англії та Уельсу, канцлерське 
відділення, задовольнив позов BHB та ін. William Hill подали апеляцію 
до органу судової влади, що направляє преюдиціальний запит.

22 Маючи певні проблеми із тлумаченням Директиви, Апеляційний суд 
Англії та Уельсу (Цивільна палата) прийняв рішення призупинити роз-
гляд справи та направити до Суду справедливості наступний преюдиці-
альний запит:

«1) Вислови:

– «значна частина вмісту бази даних»”, чи

– «незначна частина вмісту бази даних»,

що містяться у Статті 7 Директиви, включають об’єкти авторського права 
та суміжних прав, дані чи інші елементи, що походять із бази даних, але 
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не мають те ж саме систематичне чи методичне представлення, ні мож-
ливість індивідуального доступу, наявної у базі даних?

2) Що має розумітися під терміном «отримання», передбаченим части-
ною 1 статті 7 Директиви? Зокрема [дії, описані у п. 14 даного рішення] 
можуть прирівнюватися до такого «отримання»?

3) Поняття «перевірка», використане у  частині 1 статті 7 Директиви, 
обмежується фактом вибіркової перевірки інформації, що  міститься 
у базі даних, на предмет того, чи вона продовжує відповідати дійсності?

4) Що  має розумітися під наступним висловами, використаними 
у частині 1 статті 7 Директиви:

– «значна частина вмісту бази даних у якісному вимірі» та

– «значна частина вмісту бази даних у кількісному вимірі»?

5) Що має розумітися під висловом «незначна частина […] бази даних», 
передбаченим статтею 7, частиною 5 Директиви?

6) Зокрема, у кожному із даних випадків:

– вислів «значна» означає щось більше, ніж «важлива»? Якщо так, 
що саме означає цей вислів?

– вислів «незначні частини» означає, що ці частини не є важливими?

7) Вислів «витягнення», передбачений статтею 7 Директиви, включає 
лише перенесення вмісту бази даних напряму із цієї бази даних на інший 
носій, або  ж також включає перенесення об’єктів авторського права 
та суміжних прав, даних чи інших елементів, які не напряму отримані із 
цієї бази даних, без прямого доступу до неї?

8) Вислів «повторне використання», передбачений статтею 7 Директиви, 
включає лише надання доступу до  вмісту цієї бази даних напряму із 
неї, або ж також включає надання доступу до об’єктів авторського права 
та суміжних прав, даних чи інших елементів, які не напряму отримані із 
цієї бази даних, без прямого доступу до неї?
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9) Вислів «повторне використання», використаний у статті 7 Директиви, 
включає тільки дію із надання доступу до вмісту бази даних?

10) Що має розумітися під поняттям «дії, які суперечать нормальному 
використанню бази даних чи які невиправдано завдають шкоди закон-
ним інтересам розробника бази даних», використаним у частині 5 статті 
7 Директиви? Зокрема, [дії, описані у п. 17-19 даного рішення], в  існу-
ючому контексті [елементи, наведені у  п. 15 даного рішення], можуть 
розцінюватися як такі дії?

11) Чи частина 3 статті 10 Директиви має тлумачитися таким чином, 
що у випадку «істотної зміни» вмісту бази даних, що надає базі даних, 
яка є  результатом такої зміни, окремий строк дії охорони, така база 
даних має вважатися новою і окремою базою даних, відповідно до поло-
жень частини 5 статті 7?»

[…]

42 Враховуючи вищезазначене, Суд наступним чином відповідає на другу 
та третю частини преюдиціального запиту:

– Поняття внеску, призначеного для  отримання вмісту бази даних, 
використане у  частині 1 статті 7 Директиви, означає ресурси, призна-
чені для пошуку вже існуючих даних та їх підбір у даній базі даних. Це 
поняття не  включає ресурси, використані для  створення інформації, 
що складає вміст бази даних.

– Поняття внеску, призначеного для перевірки вмісту бази даних, вико-
ристане у частині 1 статті 7 Директиви, означає ресурси, які, із метою 
гарантування достовірності інформації, що міститься у відповідній базі 
даних, призначаються для  перевірки точності даних, що  використо-
вуються, як під час створення бази даних, так і  протягом її функціо-
нування. Дане поняття не  включає ресурси, призначені для  перевірки 
даних, що пізніше будуть включені до бази даних.

– Ресурси, призначені для розробки списку коней, що братимуть участь 
у  перегонах, а  також для  перевірки цієї інформації не  відповідають 
поняттю внеску, призначеного для отримання та перевірки вмісту бази 
даних, де фігурує зазначений список коней.

[…]
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67 Враховуючи вищезазначене, Суд наступним чином відповідає на сьому, 
восьму та дев’яту частини преюдиціального запиту:

– Поняття «витягнення» та  «повторного використання», використані 
у статті 7 Директиви, мають тлумачитися таким чином, що вони вклю-
чають будь-яку недозволену дію із привласнення та  розповсюдження 
усього вмісту бази даних чи частини її вмісту. Ці поняття не передбача-
ють прямий доступ до відповідної бази даних.

– Той факт, що до вмісту бази даних було надано доступ публіці особою, 
яка розробила дану базу даних або  за  згодою такої особи, не  впливає 
на право цієї особи заборонити дії із витягнення та повторного викори-
стання усього вмісту бази даних або значної його частини.

[…]

82 Враховуючи вищезазначене, Суд наступним чином відповідає на  чет-
верту, п’яту та шосту частини преюдиціального запиту:

– У сенсі статті 7 Директиви, поняття «значна частина вмісту бази даних» 
у кількісному вимірі стосується обсягу інформації бази даних, що була 
витягнута та / чи повторно використана, і має оцінюватися, виходячи із 
загального обсягу вмісту такої бази даних.

– Поняття «значна частина вмісту бази даних» у  якісному вимірі сто-
сується обсягу внеску, призначеного для  отримання, перевірки  чи 
представлення вмісту, який став об’єктом витягнення та / чи повторного 
використання, незалежно від того, чи цей об’єкт у кількісному вимірі ста-
новить значну частину загального вмісту бази даних, що охороняється.

– Під поняттям «незначна частина вмісту бази даних» маємо на  увазі 
будь-яку частину, яка не  відповідає поняттю «значна частина вмісту 
бази даних», у кількісному чи якісному вимірі.
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4.3.2. Право особливого роду розробника баз даних у випадку викори-
стання агрегатора пошукових систем. Справа Innoweb, C-202 / 12

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 19 грудня 2013 р.

«Директива 96 / 9 / ЄС – Правова охорона баз даних – Стаття 7, частини 1 та 5 
– Право особливого роду розробника баз даних [право sui generis] – Поняття 
«повторного використання» – Значна частина вмісту бази даних – Агрегатор 

пошукових систем»

У справі C-202 / 12,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений на  підставі статті 267 
Договору про  функціонування Європейського Союзу Gerechtshof te es-Graven-
hage [Апеляційним судом М.  Гаага], ухвалою від 27 березня 2012  р., що  була 
отримана Судом справедливості 30 квітня 2012 р., у справі між

Innoweb BV

та

Wegener ICT Media BV,

Wegener Mediaventions BV,

[…] 

8 Компанія Wegener, використовуючи власний веб-сайт www.autotrack.nl 
(тут і далі: «AutoTrack»), надає доступ до добірки онлайн-оголошень щодо 
продажу автомобілів. Ця добірка містить список із 190.000-200.000 
бувших у  вжитку транспортних засобів; список постійно оновлюється. 
Приблизно 40.000 із цих оголошень знаходяться виключно на веб-сто-
рінці AutoTrack. Решту оголошень можна знайти також і  на  інших 
веб-сторінках із оголошеннями. Використовуючи пошуковий інтерфейс 
AutoTrack, користувач мережі Інтернет може здійснити спеціальний 
пошук транспортного засобу із врахуванням ряду критеріїв.



210

9 На своїй веб-сторінці www.gaspedaal.nl (тут і далі, «GasPedaal»), компанія 
Innoweb пропонує спеціальний агрегатор пошукових систем стосовно 
продажу транспортних засобів. Спеціальний агрегатор використовує 
пошукові системи інших веб-сторінок, передаючи пошукові запити 
користувачів до  інших пошукових систем, що відрізняє агрегатори від 
звичайних пошукових систем на кшталт Google. Термін «спеціальний», 
коли його застосовують до  агрегатора, означає, що  такий агрегатор 
спеціалізується на  одній  чи декількох темах. GasPedaal – це спеціаль-
ний агрегатор пошукових систем, який здійснює пошук у  сфері про-
дажу транспортних засобів, оскільки, через єдиний пошуковий запит 
до  GasPedaal, користувач мережі Інтернет може здійснювати одночас-
ний пошук по декількох добірках рекламних оголошень транспортних 
засобів, що представлені на веб-сайтах третіх осіб, серед яких – веб-сайт 
AutoTrack.

10 Спеціальний агрегатор пошукових систем GasPedaal дозволяє здійс-
нювати пошук у  добірці із врахуванням ряду критеріїв, серед яких 
– не  тільки марка, модель, кілометраж, рік виробництва, ціна, але 
й інші характеристики транспортного засобу, як, зокрема, колір, форма 
бамперу, тип пального, кількість дверей; пошук відбувається «у режимі 
реального часу», тобто, у  момент, коли користувач GasPedaal вводить 
свій пошуковий запит. GasPedaal «обробляє» даний пошуковий запит, 
тобто, адаптує його до формату, що використовується пошуковою систе-
мою AutoTrack.

11 Результати, виявлені на  сторінці AutoTrack, тобто, транспортні засоби, 
що  відповідають критеріям кінцевого користувача, відображаються 
разом із результатами інших сайтів у вигляді єдиного елементу; поруч 
із результатами відображаються посилання на усі джерела, де було знай-
дено той чи інший транспортний засіб. За результатами пошуку створю-
ється веб-сторінка із списком отриманих та підібраних результатів, де 
відображена основна інформація щодо кожного транспортного засобу, 
зокрема, рік виробництва, ціна, кілометраж та  невеличка фотографія. 
Ця веб-сторінка зберігається протягом приблизно 30 хвилин на сервері 
GasPedaal і відправляється користувачеві або відображається для корис-
тувача на  веб-сайті GasPedaal, із використанням інтерфейсу даного 
веб-сайту.

12 Загальна кількість оголошень з  різних веб-сторінок, де GasPedaal веде 
пошук, становить близько 300.000 шт.
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13 GasPedaal здійснює близько 100.000 пошукових запитів у  добірці 
AutoTrack на  день. Таким чином, приблизно 80 % різних поєднань 
марок та моделей, що містяться у добірці AutoTrack, є об’єктом щоден-
ного пошуку. Тим не  менш, у  рамках кожного пошуку GasPedaal відо-
бражає лише дуже маленьку частину вмісту згаданої добірки. Роблячи 
пошуковий запит, користувач визначає вміст отриманої інформації, 
що підбирається, виходячи із критеріїв, які такий користувач зазначає 
на веб-сайті GasPedaal.

14 Вважаючи, що  Innoweb порушує їх  права sui generis на  базу даних, 
Wegener подали проти цієї компанії позов, вимагаючи припинення 
даного порушення. У першій інстанції основні позовні вимоги Wegener 
було задоволено.

15 Innoweb подали апеляцію проти даного рішення до Апеляційного суду 
в м. Гаага.

16 Направляючи даний запит, орган судової влади виходить із припущення, 
що добірка рекламних оголошень Wegener є базою даних, що відповідає 
необхідним умовам отримання правової охорони, передбаченої статтею 
7 Директиви 96 / 9.

17 До  того  ж, орган судової влади, що  направляє преюдиціальний запит, 
вважає, що  у  даному провадженні не  йдеться про  витягнення усього 
вмісту чи значної частини вмісту бази даних Wegener. Цей орган судової 
влади також вважає, що повторне витягнення незначних частин вмісту 
зазначеної бази даних не  має акумулятивного ефекту, а  отже такі дії 
не порушують частину 5 статті 7 Директиви.

[…]

36 Суд нагадує, що метою правової охорони, наданою правом особливого 
роду розробника баз даних (право sui generis), відповідно до положень 
Директиви 96 / 9, є  гарантування особі, яка взяла на  себе ініціативу 
та  ризик здійснення значного внеску (у  вигляді людських, технічних 
та /  чи економічних ресурсів, вкладених у  створення та  підтримання 
функціонування даної бази даних), отримання винагороди за свій вне-
сок, захищаючи таку особу від недозволеного привласнення результатів, 
отриманих завдяки такому внеску (див. рішення у  справі The British 
Horseracing Board та  ін., п. 32 та  46; у  справі Fixtures Marketing, п. 35, 
та у справі Directmedia Publishing, п. 33).
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37 Враховуючи вищеозначену мету, поняття «повторне використання» із 
статті 7 Директиви 96 / 9 має тлумачитися таким чином, що воно включає 
будь-які дію, що полягає у наданні публіці доступу, без дозволу розроб-
ника бази даних, до  результатів внеску, зробленого у  цю базу даних, 
таким чином позбавляючи цю особу прибутків, які  б дозволили цій 
особі компенсувати зроблений внесок (див. рішення у справі The British 
Horseracing Board та ін., п. 51).

[…]

39 Суд зазначає, що  діяльність особи, яка експлуатує спеціальний агре-
гатор пошукових систем, відповідно до того, що  є  об’єктом основного 
провадження, тобто, яка розміщає у  мережі Інтернет такий агрегатор, 
призначений для  передачі пошукових запитів, введених кінцевими 
користувачами, до пошукових систем баз даних, що включені до сфери 
діяльності цього агрегатора, не обмежується інформуванням користува-
чів щодо баз даних, що можуть надати інформацію щодо певного запиту.

40 Насправді, об’єктом діяльності такої особи є  надання усім кінцевим 
користувачам інструменту, який дозволяє здійснити пошук по  усім 
даним, що  містяться у  базі даних, яка охороняється, надаючи, таким 
чином, доступ до усього вмісту цієї бази даних у спосіб, що відрізняється 
від способу, передбаченого її розробником, використовуючи пошукову 
систему цієї бази даних та пропонуючи ті ж самі переваги, що й пере-
ваги, які надаються відповідною базою даних, відповідно до  зазна-
ченого у п. 25 та 26 даного рішення. Кінцевий користувач, який шукає 
інформацію, вже  не  має потреби відвідати веб-сайт відповідної бази 
даних, його домашню сторінку чи пошуковий формуляр, щоб отримати 
інформацію із цієї бази даних, оскільки цей користувач може отримати 
доступ до вмісту бази даних «у режимі реального часу» через веб-сайт 
спеціального агрегатора пошукових систем.

41 Ця діяльність особи, яка експлуатує спеціальний агрегатор пошукових 
систем, відповідно до того, що є об’єктом основного провадження, може 
призвести до втрати грошей розробником бази даних, зокрема, прибут-
ків, що отримуються шляхом розміщення реклами на веб-сайті розроб-
ника, таким чином позбавляючи розробника прибутків, які б дозволили 
йому компенсувати внесок, зроблений у  створення та  підтримання 
функціонування даної бази даних.
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42 Враховуючи, що  у  кінцевого користувача вже  зникає необхідність від-
кривати домашню сторінку чи пошуковий інтерфейс бази даних, існує 
вірогідність, що розробник такої бази даних отримує менший прибуток 
від реклами, що відображається на домашній сторінці чи на сторінці із 
пошуковим інтерфейсом, зокрема тому, що  суб’єкти господарювання, 
що захочуть опублікувати свої рекламні оголошення у мережі Інтернет, 
нададуть перевагу веб-сайту спеціального агрегатора пошукових сис-
тем, як більш рентабельному місцю розміщення реклами, ніж бази 
даних, по яких такий агрегатор здійснює пошук.

43 Таким чином, у випадку баз даних із рекламними оголошеннями, про-
давці можуть перейти до публікації своїх оголошень тільки в одній базі 
даних, враховуючи той факт, що  існує можливість здійснювати одно-
часний пошук по декількох базах даних із використанням спеціального 
агрегатора пошукових систем і що цей агрегатор об’єднує рекламні ого-
лошення, що повторюються; відповідно, бази даних міститимуть менше 
інформації, а отже будуть менш привабливими.

44 Зазначений ризик розміщення у  мережі Інтернет спеціального агре-
гатора пошукових систем, відповідно до  того, що  є  об’єктом основ-
ного провадження, позбавляє доходів розробника такої бази даних, 
не спростовується тим фактом, що для доступу до усієї інформації щодо 
результату, виявленого у базі даних (у випадку основного провадження: 
до усієї інформації щодо транспортного засобу, що є об’єктом реклам-
ного оголошення) необхідно перейти за гіперпосиланням до сторінки, 
де й було виявлено цей результат.

45 Насправді, з  одного боку інформація, представлена спеціальним агре-
гатором пошукових систем, дозволяє кінцевому користувачеві у певний 
спосіб класифікувати знайдені результаті та переконатися, що відсутня 
необхідність шукати більше інформації щодо конкретного результату. З 
іншого боку, існує можливість, що кінцевий користувач отримає більш 
детальну інформацію щодо знайденого результату, не  переходячи 
за посиланням до відповідної бази даних, коли такий результат фігурує 
у декількох базах даних, що  охоплені спеціальним агрегатором пошу-
кових систем, оскільки такий агрегатор групує рекламні оголошення, 
що повторюються.

46 Звісно, правова охорона, передбачена статтею 7 Директиви 96 / 9 
не включає дії із консультування бази даних (див. рішення у справі The 
British Horseracing Board та ін., п. 54, та у справі Directmedia Publishing, п. 
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51). Відповідно, якщо розробник бази даних надає третім особам доступ 
до вмісту бази даних, навіть коли такий доступ відбувається на платній 
основі, його право sui generis не дозволяє йому заборонити третім особам 
консультуватися із базою даних в  інформаційних цілях (див. рішення 
у справі The British Horseracing Board та ін., п. 55, та у справі Directmedia 
Publishing, п. 53).

47 Тим не менш, Суд зазначає, що діяльність особи, яка експлуатує спеці-
альний агрегатор пошукових систем, відповідно до того, що є об’єктом 
основного провадження, не  є дією із консультування відповідної бази 
даних. Насправді, така особа зовсім не зацікавлена даними, що містяться 
у  цій базі даних; вона надає кінцевому користувачеві доступ до  цієї 
бази даних та до інформації, що там міститься, у спосіб, відмінний від 
способу, передбаченого розробником цієї бази даних, надаючи ті  ж 
самі переваги під час здійснення пошуку. У той же час, саме кінцевий 
користувач консультується із базою даних, використовуючи зазначений 
агрегатор, шляхом введення пошукового запиту у спеціальний агрега-
тор пошукових систем.

48 З іншого боку, діяльність особи, яка експлуатує спеціальний агрега-
тор пошукових систем, відповідно до  того, що  є  об’єктом основного 
провадження, тобто, яка розміщає у  мережі Інтернет такий агрегатор, 
є близькою до вироблення конкурентного виробу, передбаченого п. 42 
преамбули до  Директиви 96 / 9, без  копіювання елементів, що  фігуру-
ють у  відповідній базі даних. Враховуючи запропоновані можливості 
пошуку, цей спеціальний агрегатор пошукових систем є схожим до бази 
даних, хоча він і не містить власних даних.

49 Фінальному користувачеві достатньо відкрити веб-сайт спеціального 
агрегатора пошукових систем щоб одночасно отримати доступ до вмісту 
усіх баз даних, включених до послуг даного агрегатора, оскільки єдиний 
пошук із використанням даного агрегатора надає той самий список 
результатів, що  і  результати, що  їх  можна було  б отримати шляхом 
окремих пошуків у кожній із цих баз даних, список, який у той же час 
наводиться під інтерфейсом веб-сайту спеціального агрегатора пошу-
кових систем. У кінцевого користувача зникає необхідність відкривати 
веб-сайт бази даних, за  винятком ситуації, коли такий користувач 
бачить серед знайдених результатів рекламні оголошення, щодо яких 
він хотів би отримати більше інформації. Тим не менш, у такій ситуації 
він перейде прямо до рекламного оголошення; у результаті групування 
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рекламних оголошень, що повторюються, існує висока вірогідність того, 
що користувач подивиться це оголошення в іншій базі даних.

50 Із вищезазначеного випливає, що розміщення у мережі Інтернет спеці-
ального агрегатора пошукових систем, відповідно до того, що є об’єктом 
основного провадження, особою, яка його експлуатує, щоб кінцеві корис-
тувачі вводили у  такому агрегаторі пошукові запити, які передаються 
до пошукової системи бази даних, що охороняється, становить «надання 
доступу» до вмісту даної бази даних, відповідно до передбаченого п. b) 
частини 2 статті 7 Директиви 96 / 9.

51 Таке надання доступу призначено для  «публіки», оскільки цей спеці-
альний агрегатор пошукових систем може використовуватися будь-
якою особою, а, отже, він призначений для необмеженої кількості осіб, 
без інформації щодо того, скільки осіб насправді використовують даний 
агрегатор.

52 Таким чином, особа, яка експлуатує спеціальний агрегатор пошукових 
систем, відповідно до того, що є об’єктом основного провадження, пов-
торно використовує вміст бази даних у сенсі зазначених положень.

53 Зазначене повторне використання стосується значної частини вмісту 
відповідної бази даних, або  навіть усього її вмісту, оскільки спеціаль-
ний агрегатор пошукових систем, відповідно до  того, що  є  об’єктом 
основного провадження, дозволяє вести пошук по  усьому вмісту такої 
бази даних, пошук, схожий до пошукового запиту, зробленого напряму 
до пошукової системи такої бази даних. За цих умов, не важливою є кіль-
кість результатів, що насправді були знайдені та відображені у наслідок 
кожного пошукового запиту, зробленого до  спеціального агрегатора 
пошуковий систем. Насправді, відповідно до зазначеного Європейською 
Комісією, той факт, що, в залежності від критеріїв, визначених кінцевим 
користувачем, відображається лише частина бази даних, жодним чином 
не  змінює того факту, що  кінцевому користувачеві надається доступ 
до усієї бази даних, згідно із аналізом, наведеним у п. 39 та 40 даного 
рішення.

54 Враховуючи вищезазначене, Суд відповідає на  частини 1 та  3 прею-
диціального запиту, що  частина 1 статті 7 Директиви 96 / 9 має тлу-
мачитися таким чином, що  суб’єкт господарювання, який розміщає 
у мережі Інтернет спеціальний агрегатор пошукових систем, відповідно 
до того, що є об’єктом основного провадження, повторно використовує 
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увесь вміст  чи частину вмісту бази даних, що  охороняється статтею 7 
Директиви, оскільки такий спеціальний агрегатор пошукових систем:

– Надає кінцевому користувачеві пошуковий формуляр, який, у цілому, 
пропонує ті ж самі функції, що й пошуковий формуляр бази даних.

– Передає «у режимі реального часу» пошукові запити кінцевих корис-
тувачів до  пошукової системи, якою обладнана ця база даних, таким 
чином, що має місце використання усіх даних цієї бази даних.

– Представляє кінцевому користувачеві знайдені результати, вико-
ристовуючи інтерфейс власного веб-сайту, групуючи результати, 
що дублюються, в один елемент, але використовуючи порядок, що базу-
ється на критеріях, схожих до критеріїв, що використовуються у пошуко-
вій системі бази даних, для відображення результатів.

Розділ 4.4. Порушення прав інтелектуальної власності

4.4.1. Моральна шкода. Справа Christian Liffers, C-99 / 15

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

від 17 березня 2016 р.

«Преюдиціальний запит – Інтелектуальна власність – Директива 2004 / 48 / ЄС – 
Стаття 13, частина 1 – Аудіовізуальний твір – Порушення прав інтелектуальної 

власності – Відшкодування збитків – Розрахунок відшкодування збитків – 
Виплата грошової суми – Моральна шкода – Включення»

У справі C-99 / 15,

об’єктом якої є  преюдиціальний запит, направлений до  Суду справедливості 
на підставі статті 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, від 
Tribunal Supremo [Верховний суд Іспанії] на підставі ухвали від 12 січня 2015 р., 
що була отримана Судом справедливості 27 лютого 2015 р., у справі між

Christian Liffers
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та

Producciones Mandarina SL,

Mediaset España Comunicación SA, раніше: Gestevisión Telecinco SA,

[…]

6 Пан Liffers є  режисером, сценаристом та  продюсером аудіовізуального 
твору під назвою Dos patrias, Cuba y la noche (Дві батьківщини, Куба 
та ніч), де розповідаються шість особистих історій жителів Гавани (Куба), 
які є гомосексуалістами або транссексуалами.

7 Mandarina зняли документальний фільм щодо дитячої проституції 
на Кубі, провівши зйомки прихованою камерою. Декілька фрагментів із 
фільму Dos patrias, Cuba y la Noche було також використано у цьому доку-
ментальному фільмі, хоча компанія не зверталася за дозволом до пана 
Liffers. Цей документальний фільм було показано по іспанському теле-
каналу Telecinco, який належить Mediaset.

8 Пан Liffers звернувся до Господарського суду № 6 м. Мадрид із позовом 
проти Mandarina та  Mediaset, вимагаючи серед іншого припинення 
порушення прав інтелектуальної власності та стягнення із відповідача 
суми у 6740 євро у зв’язку із порушенням прав на використання твору, 
а також додаткової суми у 10000 євро як компенсації завданої моральної 
шкоди.

9 Пан Liffers оцінив суму шкоди, завданої порушенням права на  вико-
ристання його твору, у  суму роялті, які  б він отримав, якби Mandarina 
та Mediaset звернулися б до нього за дозволом на використання відпо-
відного об’єкту інтелектуальної власності, застосувавши таким чином п. 
b) частину 2 статтю 140 Закону про інтелектуальну власність, який доз-
воляє суб’єкту прав інтелектуальної власності, чиї права було порушено, 
оцінити завдану шкоду у  суму роялті, які  б заплатив йому відповідач, 
якби звернувся за  дозволом на  використання цього права (тут і  далі 
«гіпотетичні роялті»). Цей спосіб розрахунку, на відміну від передбаче-
ного п. a) частиною 2 цієї ж статті, не зобов’язує позивача встановлювати 
суму реально завданої шкоди. У своїх розрахунках пан Liffers виходив 
із тарифів Організації колективного управління правами виробників 
аудіовізуальних творів (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales). До розрахованої суми завданої матеріальної шкоди пан 
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Liffers додав грошову суму, що  мала компенсувати завдану моральну 
шкоду.

10 Господарський суд № 6 м. Мадрид частково задовольнив позов пана 
Liffers та засудив Mediaset, до виплати 3 370 євро компенсації матеріаль-
ної шкоди, завданої цим порушенням, а також до  виплати 10 000 євро 
компенсації моральної шкоди. Апеляційний суд м. Мадрид зменшив цю 
суму до  962,33 євро компенсації матеріальної шкоди та  повністю ска-
сував виплату моральної шкоди відповідачами. На думку Апеляційного 
суду, оскільки п. Liffers обрав розрахунок компенсації за  принципом 
гіпотетичних роялті, передбачений у п. b) частини 2 статті 140 Закону 
про  інтелектуальну власність, він не  може вимагати відшкодування 
моральної шкоди. Для цього позивач мав би обрати спосіб розрахунку, 
встановлений п. а) частиною 2 даної статті. Вибір способу розрахунку 
є виключним і поєднання обох є неможливою.

11 Подавши касаційну скаргу до  Верховного суду Іспанії, п. Liffers ствер-
джує, що  компенсація моральної шкоди має присуджуватися у  будь-
якому випадку, незалежно від того, чи позивач обрав спосіб розрахунку, 
передбачений п. а) частини 2 статті 140 Закону про інтелектуальну влас-
ність чи п. b) цього положення. Орган судової влади, що направляє прею-
диціальний запит, потребує для тлумачення положень частини 1 статті 
13 Директиви 2004 / 48 та частини 2 статті 140 Закону Іспанії про  інте-
лектуальну власність, яким було адаптовано положення вищезазначеної 
Директиви до іспанського права.

12 За цих умов, Верховний суд Іспанії вирішив призупинити розгляд справи 
та направити до Суду справедливості наступний преюдиціальний запит:

«Чи може частина 1 статті 13 Директиви 2004 / 48 бути розтлумачена 
таким чином, що ці положення забороняють, особі, що постраждала від 
порушення своїх прав інтелектуальної власності та вимагає компенсації 
матеріальної шкоди на підставі суми роялті, які б були виплачені такій 
особі, якби порушник прав звернувся за дозволом на використання від-
повідного об’єкту інтелектуальної власності, одночасно з цим вимагати 
компенсації завданої моральної шкоди?»

[…]

15 Стосовно п. b) частини 1 статті 13 Директиви 2004 / 48, Суд зазначає, 
що хоча у цьому положенні і не згадується моральна шкода як один із 
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елементів, який органи судової влади мають врахувати під час вста-
новлення суми завданої шкоди, що має бути виплачена правовласнику, 
це положення також і  не  виключає врахування цього виду шкоди. 
Насправді дане положення, які передбачає встановлення грошової суми 
на  основі «принаймні» тих елементів, що  у  ньому згадуються, також 
дозволяє включати інші елементи, такі як моральну шкоду, завдану 
правовласнику.

[…]

26 Відповідно до  зазначеного у  п. 20 даного рішення, встановлення єди-
ної грошової суми для  відшкодування завданої шкоди, розрахунок 
якої проводиться лише на  основі гіпотетичних роялті, покриває лише 
матеріальну шкоду, завдану відповідному суб’єкту прав інтелектуальної 
власності, тоді як, щоб дозволити повноцінне відшкодування завданої 
шкоди, суб’єкт прав повинен мати змогу вимагати компенсацію завда-
ної йому моральної шкоди, на додачу до матеріальної.

27 За цих умов, Суд справедливості відповідає на запит, що частина 1 статті 
13 Директиви 2004 / 48 має тлумачитися таким чином, що її положення 
дозволяють особі, що постраждала від порушення своїх прав інтелекту-
альної власності та вимагає компенсації матеріальної шкоди виходячи 
із п. b), частини 1, даної статті на  підставі суми гіпотетичних роялті, 
вимагати компенсації завданої моральної шкоди, відповідно до перед-
баченого п. а) частини 1 даної статті.
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