
,, 

иня ~. ( : , 
рав . ,, .. 
ння 

r' 'з~ 
ii<~ 
•>, € 
!"'j •. 

.., 1 

tax 
ЕIНЯ 

~е 

~я 
13 
'" ,авi 

шо 

iaвi 
[)ГО 

шо 

~J?~ 
1С1'1 

Щ() 

стi 

., 
но 

та 

ОСОБЛИВОСТIСУДОВОГОЗАХИСТУ 

ПРАВ IНТЕЛЕКТУ АЛЬНОI ВЛАСНОСТI У ФРН 

Фаренвальд А. 

професор, доктор права, мiжнародний консультант з юридичних питань 

« Vahrenwald Ltd.» 

Захист прав iнтелектуально1 власностi 
у судi коштуе досить дорого. Але 

полiтична економiя вчить, що iнвестицй в 

iнновацй будуть здiйсненi лише у тому 

випадку, якщо права на iнтелектуальну 
власнiсть дiйсно захищенi. У ФРН захист 

прав iнтелектуально1 власностi мае давню 

традицiю. 

У статтi наведено деякi аспекти досвiду 
захисту цих прав у судах ФРН. 

1. Визначення розмiру вiдшкоду-

вання при суперечках у сферi 

iнтелектуальноi: власностi 

При подання позову у ФРН 

вимаrасrься цiни позову. Цiна позову е 

вирiшальною для компетентностi суду або 
юрисдикцi1, вона пов 'язана з сумою 

винаrороди, яку сторони по виню 

заплатити суду i сво1м адвокатам[!]. Вона 
е також вирiшальною з оrляду того, чи 
пiдлягае рiшення суду оскарженню. 

Визначення цiни не е проблемою, якщо 

позивач вимаrае грошей. У цьому випадку 
цiна взаrалi вiдповiдае необхiднiй сумi. 

Але визначення цiни е бiльш складним, 

якщо позов стосуеться судових заборон. 

Заrалом суд може визначити цiну 
предмету спору на йоrо власний розсуд 

[2]. Але йоrо думка передбачае функцiю 
отвору в rолцi, якщо цiна встановлена 
надто високо [3]. При цiнi позову у EUR 
30 мiльйонiв позивач повинен був би 

заплатити аванс судово1 винаrороди, що 

становить десь EUR 275 ООО. Замiсть 
цьоrо позивач повинен був би заплатити 

аванс тiльки десь EUR 4 400, якщо суд 
встановить цiну в EUR 200 ООО. 
У випадку прав iнтелектуально1 

власност1 юриспруденцiя Нiмеччини 

розробила спещалью правила для 

визначення цiни позову. Мають бути 

врахованi зазначенi нижче фактор и [ 4]: 
• тип порушення; 

• ризик, що випливае з порушення; 

• економiчне становище i товарообir 
сторони, що зазнала збиткiв; 

• скорочення виробництва вiдносно 

корисних потужностей; 

• сфера та обсяr порушень; 
• ступiнь вини порушника 

(недбалiсть, намiр ); 
• визначення збитку судом на його 

власний розсуд при оцiнюваннi 

фактiв ( стаття 287 Цивiльно
процесуальноrо кодексу). 

Окремо iснують основнi правила, що 

застосовуються при визначеню щни 

позову [5]: 
• важливим е справжнiй iнтерес 

позивача, поточна цiна, що 

визначасrься ним; 

• цiна колектора або суб'ективна 

оцiнка позивача залишаються 
недощльними; 

• зазначення цiни позивачем у 

позовнiй заявi - важливий елемент 
для оцiнки судом; 

• оцiнка не мае карально1 функцi1 
(порушники не будуть покаранi 

встановленням високо1 цiни), 

однак, висока цiна 

використовуеться для того, щоб 
утримати порушниюв; 

• час, коли позов подасrься, е 

суттевим для оцшки. 

У випадку порушення прав на 

торrовельну марку цiна позову для 

судово1 заборони iмовiрно буде мiж EUR 
50 ООО i 250 ООО, але у випадку особливо 
вiдомих торrовельних марок цiна може 

перевищувати EUR 1 мiльйон [6]. 
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Патентний спiр зазвичай мае цiну EUR 
250 ООО або бiльше [7]. У випадку 
нечесноi конкуренцii при розповсюдженнi 

по факсу або електроннiй поштi 
неочiкуваних рекламних матерiалiв суди, 
ймовiрно, встановлять цiну позову 
близько EUR 10000 [8). 

Досить часто необхiдно отримати 

попередню судову за борону для 

мiнiмiзацii збиткiв. Щоб прискорити 
процедуру, позивач у цьому випадку не 

повинен сплачувати аванс суду. Суд може 
прийняти рiшення навiть без слухання 

справи. Суд прийме рiшення щодо витрат 
на його власний розсуд у сутi справи. Це 
може спонукати адвоката позивача 

запропрнувати фiксовану високу цiну 

предмету спору в позовних заявах для 

попередньоi судовоi заборони, оскiльки 
його клiснт, який просить надання 

попередньоi судовоi заборони, не повинен 

сплачувати аванс по судовому збору. 
Якщо суд встановлюс високу цiну, то 
збiльшусться не тiльки судовий, але також 

i адвокатський збiр [9). 
Якщо адвокат пропонус високу цiну i в 

результатi залишасrься задоволеним, 
виграючи справу для свого клiснта, то 

йому пощастило, якщо суд погодився на 

його пропозицiю щодо високоi цiни 
позову. У такому разi вiдповiдач буде 
змушений сплатити також i його витрати. 
Але якщо справу програно, вiн може мати 
проблеми · зi своiм клiснтом, тому що 

клiснтовi буде наказано у судi заплатити 

не тiльки високий судовий збiр, але також 

i високi комiсiйнi адвокату вiдповiдача. 
Клiснт повинен заплатити своему 

власному адвокату. При таких обставинах 

може стати досить важким для адвоката 

переконати його клiснта iнiцiювати 
судовий процес по заключнiй судовiй 
заборонi пiсля поразки у процедурi по 
попереднiй судовiй заборонi. Фiксування 
високоi цiни на слуханнях по попереднiй 

судовiй заборонi надзвичайно ймовiрно 
свiдчить, що суд встановить цiну позову 
на головнях слуханнях принаймнi при 
такiй самiй сумi, i у цьому випадку клiснт 

адвоката повинен буде здiйснити 
оплату судового збору авансом. 

2. Захист авторськоrо права 

Стосовно захисту авторського права 

iснус досить багата судова практика. 
Тому, дозвольте менi навести лише кiлька 

прикладiв iз цих рiшень. 

2.1. Оригiнальна розумова робота 
Мiнiмалънi вимоги щодо захисту 

авторського права зосереджують свою 

увагу на iснуваннi "оригiналъноi 

розумовоi роботи". У своему судженнi 
€вропейський Суд [ 1 О] за справою 
"Inf opaq" пiдтримав, що захист 

авторського права припускас iснування 

оригiнальноi розумовоi роботи. Взагалi то 
немас жодних примусових норм закону на 

рiвнi €С, якi б передбачали мiнiмальнi 
стандарти захищеностi. Вiдповiдно, саме 
вiд нацiональних судiв зал ежить 

визначення на основi нацiонального 

закону про авторсъке право, чи с робота 
по сутi авторського права чи нi. 

Також незначна частина бiльшоi 

роботи може квалiфiкуватися як робота, 

захищена авторським правом. В чому 

питания - чи квалiфiкусться така частина 
сама по собi як оригiнальна розумова 
робота. У зв 'язку з цим вiдношення мiж 
всiсю (незахищеною) роботою i 
незначною (захищеною) роботою 
залишасться недоцiльним щодо кiлъкостi i 
якостi. Вiдповiдно, художнс створення 

фасаду церкви або iнтер'сру може 

допускати характер роботи, що 
захищастъся авторським правом[ 11]. 

2.2. Порушення аqторського права 
У свп1 цифрових техцологiй 

рiзноманiтнi технiчнi прикладi програми 
призводять до вiдтворення роботи, що 

становить собою порушення авторського 

права, якщо таке вiдтворення зроблене 
неправомiрно [12). Але було б 
неправильно припустити, що будь-хто, 

залучений у процес використання 

технiчних пристроiв з метою 

неправомочного вiдтворення роботи, буде 
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порушником. У рiшеннi 'Iнтернет-

Вiдеомагнiтофон' Федеральний 

Верховний Суд [ 13] вважав, що пор ушник 
- це не особа, яка технiчно здiйснюе 
використання, а особа, яка застосовуе цю 

операщю, щоб використовувати Гi у 

подальшому. Таким чином, якщо 

виробник вiдтворення припускае 
можливiсть простого технiчного 

iнструменту, його не можна розглядати як 

користувача роботи, що здiйснюе 

порушення авторського права. Це 
диференцiювання мае суттеву важливiсть 

вiдносно зростаючоi" кiлькостi порушень в 

режим~ реального часу. 

Порушення авторського права через 
неправомочне розповсюдження працi [ 14] 
буде вчинене, якщо передаеться предмети 

- матерiальне вiдтворення авторського 
права, а не у випадку, якщо використання 

стосуеться простого падания доступу до 

пращ на користь трет1х осiб (15]. 
Вiдповiдно, показ стiльцiв, якi були 
виготовленi архiтектором Ле Корбюзье, 

для громадськостi у фойе унiвермагу, не 

становить собою "розповсюдження" у 

сенсi авторського права. 
Порушенням вважаеться, якщо тв1р 

розмiщено онлайн з можливiстю доступу 

ДО нього громадСЬКОСТl [ 16]. Проте 
порушення вiдсутне, якщо доступ 

надаеться з бази даних не для 

громадськостi, а лише окремим особам 

через спещальне завантаження. 

Аналогiчно проста пропозищя здiснити 
запис контенту, що буде транслюватися в 

майбутньому та буде доступним, не е 

порушенням ексклюзивного права 

надання доступу до твору у режим~ 

онлайну, тому що при таких обставинах 
результат працi ще нее доступним (17]. 
У недавньому рiшеннi Федеральний 

Верховний Суд розглядав питания, чи 

вчинив вщповщач - пошукова система 

Google - яка запропонувала для шукачiв у 
межах Гi бази даних невеличкi вiдтворення 

картин, якi були завантаженi в Iнтернет 

власником прав, порушення авторського 

права, роблячи цi роботи доступними в 

режим~ онлайн для громадськостi. Суд 
пiдтвердив (18], що оператор пошуковоi" 
системи зробив вiдтворення, якi в1н 

пропонував в режим~ онлайн для 

громадськостi за допомогою своеi" 
системи пошуку. Однак, Суд вщхилив 

припущення про порушення авторського 

права: Навiть при тому, що власник прав 

не надав лiцензii" або дозвiл операторовi 
Google, була згода на використання 

захищених робiт, як1 були завантаженi 

власником прав. Крiм декларацii" згоди, 

яка базуеться на зобов'язаннi, е 
можливiсть, що незаконюсть 

використання буде виключена, якщо буде 

проста згода власника прав. 

Проста згода власника прав на 
можливiсть iнших способiв використання 

не встановлюе прав на користь можливого 

порушника, 1 не вимагае декларацii" 
бажання власника прав, спрямованого 

вщносно створення таких юридичних 

наслщюв. Згода не повинна бути 

спрямована на надання спещального 

права використання. Власник прав, який 

розм1щае зображення або текст в 

Iнтернетi без обмежень на i"хне 
використання, повинен брати до уваги 

факт, що щ роботи будуrь 

використовуватися способом, який е 

загальною практикою в Iнтернетi. Iз цих 
причин власник прав, який розмiстив 

контент в Iнтернет, не захищаючи його 

проти ймовiрного використання 

системами пошуку, погоджуеться на 

вщтворення й створення онлайну, 

доступного для громадськостi робiт через 

попереднiй перегляд зображень. Оскiльки 
згода стосуеться 

розм1щення контенту 

незахищеного 

в Iнтернетi, 

декларацiя власника прав, з якоi" вiн не 

погоджувався на використання, не е 

сприйнятливою, щоб анулювати контент. 

Власник прав цiлком може вжити 
заходiв щодо технiчного застереження, 

щоб контент не був знайдений 

оператором системи пошуку. Але 

оператор системи пошуку не може 

вивчати кожний випадок, у якому його 
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система пошуку продукуе зображення 
попереднього перегляду, . чи повiдомляв 

власник прав про свою згоду - незалежно 
вiд будь-яких заходiв технiчного захисту, 

яких вжив власник прав. Було . б 
нерозсудливо накласти таку вимогу з 

зобов' язанням вiдносно величезноI 
кiлькостi зображень, проаналiзованих 

системою пошуку в Iнтернетi. Тому й при 

цих обставинах оператор системи пошуку 

буде вiдповiдальний за порушення 
авторського права тiльки пiсля того, як вiн 

був поiнформований 1 попереджений 

власником прав про умови спецiального 
використання [19). 

2.3. Обмежен.н.я i виключен.н.я 
Цифровi технологiI полегшують 

копiювання, а тому кiлькiсть порушень 

зростае. Часто порушники намагаються 

покластися на обмеження i виключення з 
авторського права, за допомогою яких 

законодавцi звужують сферу та 

можливостi ексклюзивних прав у 

громадських iнтересах, а потiм 

юриспруденцiя займаеться питанням 

застосуванням цих посягань на 

ексклюзивнiсть в цифровому свiтi. 
Органiзацiя мовлення, що передала 

частину телевiзiйноI програми iз 
тривалiстю 20 секунд iншоI opraнiзaцiI 

мовлення, була визнана порушником та не 
може покластися на захист квоти. Квота 

виправдовуе прийняття частини 

захищеноI роботи, якщо вона е 

посиланням або шдставою для 

незалежних пояснень. Якщо квота 

стосуеться витвору мистецтва, то 

важливо, чи ~нтегрована квота 

функцiонально в мистецьку конфiгурацiю 

роботи так, щоб вона з'явилася як 
iнтегральний елемент iз незалежним 

мистецьким вираженням [20). 
У рiшеннi 'Iнтepнeт-Videorecorder' 

захист приватного копiювання був 
проаналiзований Федеральним Верховним 

Судом [21). У цьому випадку телевiзiйна 
компанiя RTL подала позов проти 
провайдера послуг за порушення . 

авторського права, який запропонував на 

своему вебсайтi www.shift.tv особис1'ий 
вiдеомагнiтофон (PVR) для запису 

програм телебачення. Користувач послуr 

мir вибрати спецiальнi програми, якi 

потiм зберiгаються на файлi користувача · 
бази даних послуг. Користувач мiг потiм · 
iндивiдуально завантажити збережену 

програму. Вiдповiдач аргументував, що 

вiн д1яв в якостi третьоI особи, 
уповноваженоI користувачем i що саме 
тому вiн мав право вимагати захисту . 
приватного копiювання [22). 

Суд розглядав питания, чи розглядався 
вщповщач (постачальник послуг) або 

користувач як виробник цифрового 
вщтворення. Суд вважав, що у випадку, 

коли вiдтворення вчинене третьею 

особою, яка дiе для спецiального 

уповноваженого, третя особа 
розглядатися як виробник, але це 

припущення могло буrи зроблене, якщо 

третя особа не дiяла лише як iнструмент 

спецiального уповноваженого, але замiсть 
цьоrо пiдсилила б використання до такого 

ступеня, який не можна було б вважати 

таким, що пiдпадае пiд захист приватного 
копiювання. Але по cyri справи цього 

питания Суд вiдхилив таке припущення. 
Однак, вiдповiдачевi перешкоджали 

покластися на захист приватного . . 
кошювання, тому що в1н не користувався 

своiми послугами безкоштовно, оскiлъки 

його дiI були спрямованi на отримання 
прибуrку. 

2.4. Лiцен.зуван.н.я 
У рiшеннi про 'Тyres Progressive' 

Федеральний Верховний Суд розглядав 
питания, чи е сублiцензiI чинними пiсля 

закiнчення термiну дiI лiцензiI [23]. Це 
питания е дуже спiрним серед адвокатiв 

Нiмеччини. У випадку вщкликання 
ексклюзивноI лiцензiI на неексплуатацiю 

Суд вирiшив, що простi сублiцензiI, якi 

надав ексклюзивний лщенз~ат, 

залишалися i надалi чинними шсля 

вщкликання ексклюзивних прав на 

експлуатацiю. На думку Суду вiдкликання 
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ексклюзивноi: лiцензii: не обов'язково 
торкаеться тих прав, яю були наданi 
сублiцензiату. Право на вiдкликания 
базуеться на вiдношеннi мiж власником 

авторськоrо права i йоrо ексклюзивним 
лщенз~атом. Тому вiдношения м1ж 

ексклюзивним лiцензiатом 1 
сублiцензiатом автоматично 

анулюеться. Таким чином права, 

сублiцензiату, не повертаються 

власниковi авторськоrо права. 

йоrо 

не 

надаю 

назад 

Суд вiдхилив тверджения, що лiцензiя 
за авторським правом повинна 

прирiвнюватися до лiзинrовоrо контракту 

з наслiдком, що припинення основного 

лiзинrовоrо договору обов'язково вело б 
до припинення договору сублiзинrу. Суд 
зазначив, що характер лiцензii: 
rрунтувався не на зобов'язаниях, а на 

наданнi реальних прав. Лiцензiя 
встановлюе реальне право. Вiдповiдно, 
iснування сублiцензii: не залежить вщ 
iснувания rоловноi: лiцензii:. Однак, 
лiцензiар може мати право вiдкликати 
також права на експлуатацiю, якi були 
наданi сублiцензiату. 

3. Захнст прав на торговельнi марки 

3.1. Заресстрованi торговельнi марки 
не с прецедентом при вирiшення 
питания вiдрiзняльностi 

Недавно, Федеральний Патентний Суд 
кiлька разiв стикався з питаниям, чи 

можуть i до якоi: мiри заявники 

торговельних марок, поява яких була 
вщхилена через вiдсутнiсть 
вiдрiзняльностi, можуть посилатися на 

наявнiсть таких торrовельних марок у 

реестрi [24]. Суд вважав, що зареестрованi 
торrовельнi марки мають розглядатися 

нiмецъким Бюро з питань патентiв та 

торrовельних марок, але вони не мали б 
юридично обов'язковоrо ефекту на 
адмiнiстрацiю. 3 посиланиям на 
юриспруденцiю €вропейськоrо Суду [25] 
Суд вважав, що питания захищеностi 
торговельноi: марки - не дискрецiйне 
рiшения, а рiшення, яке е обов'язково й 

вииятково залежним вiд закону [26], а не 
вщ попередньоi: адмiнiстративноi: 

практики. Вимоrа правовоi: 
адмiнiстративноi: практики не мае на увазi, 
що претендент на торговелъну марку 

повинен бути здатний розраховувати на 

помилки, якi привели до реестрацii: iншоi: 
торrовельноi: марки, щоб одержати 

подiбне рiшения. 
Однак Бюро з питанъ патентiв i 

торrовельних марок мае зобов'язання 
додати специфiчнi пiдстави до своrо 
рiшения, якщо вiдхиления вiд попередньоi: 

практики мае мiсце. Навiтъ, якщо рiшения 
адмiнiстрацii: не пiдкрiплюетъся такими 

пiдставами, попередня практика не дае 

претендентовi права вимаrати petcтpaцii: 
його марки. Але обставина специфiчного 
випадку може показати, що адмiнiстрацiя 
вчинила порушения принципу рiвноrо 
пiдходу розгляду питания. Однак 
юриспруденцiя Нiмеччини ставить за 
обов'язок адмiнiстрацii: тiльки оцiнювати 
юридичнi критерii:, вона не покладае 

обов'язок дослiджувати, чи порушила 

попередня практика закон. 

Якщо заявник прагне покластися на 

факт, що адмiнiстрацiя вiдхилялася вiд i"i 
попередньоi: практики при вiдхиленнi йоrо 
заявки, що не мае вiдрiзиялъних 

характеристик, вiн повинен взяти до уваги 

особливi обставини, з яких може бути 
встановлене передбачуване порушения 

принципу рiвноrо пiдходу. Це означае, що 

вiн повинен вказати фактори накшталт 
дати реестрацii: попереднiх торговелъних 

марок, опису необхiдних товарiв i послуr i 
вiдповiдних лоrотипiв. Просте 
прикрiпления копiй приблизно подiбних 
торrовельних марок з реестру не буде 
достатньо. Але навiтъ пiсля цьоrо просте 
виконания декiлькох попереднiх рiшенъ 
не обов'язково мае призв~сти до 

припущення про дискрецiйний пiдхiд. 

3.2. Вiдмiннi риси кольорових 

торговельних марок 

Колiр може бути вiдмiнною рисою, 

оскшьки його можна ~iдтворити 
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графiчно, вiдрiзняючи товари 1 послуги 
одного пiдприемства вiд товарiв i послуг 
iншого. Однак, абстрактний колiр також 
може буrи зареестрований як торговельна 
марка для товарiв i послуг. Федеральний 
Патентний Суд [27] вважав, що в 
принципi зелений колiр не мiг буrи 
вiдмiнною рисою для товарiв i послуг 
претендента, тому що громадськiсть не 

буде сприймати його як вiдмiнна риса i"x 
походження. Але якщо претендент доведе 
його ринкове сприйняття, яке може 

вiдбуrися за допомогою використання 
логотипу, колiр може отримати достатнiй 

ступiнь характерно~ вiдмiнностi. Цей факт 
припускае, що логотип - зелений колiр -
цiльова аудиторiя пiзнае як iндикативний 
для походження вiдповiдних товарiв i 
послуг. Наступнi факти свiдчать про таке 
припущення: частка ринку, що займають 

товар и з торговельною маркою, 

географiчне розповсюдження, тривалiсть 

використання торговельноi' марки, 

витрати на рекламу, обсяг цiльовоi' 

аудиторii", яка пiзнае логотип як 
iндикативний для походження товарiв або 
послуг, декларування у торговельно

промислових палатах або iнших 

професiйних установах. 

з.з: Вiдмiннi риси портретних 
торговельних марок 

Юридична боротьба за торговельну 
марку у виглядi портрету Марлен Дiтрiх 

тривае. Федеральний Патентний Суд 
шдтвердив р1шення . Бюро з питань 
патентiв i торговельних марок, що 
портретнiй торговельнiй марцi не 
вистачало виразностi для фанатських 

виробiв, таких як футболки, i послуг, що 
стосуються спорту; суд вважав, що 

портрет не можна було б вважати 
iндикативним щодо походження товарiв 
або послуг [28]. Федеральний Верховний 
Суд не пiдтримав цю точку зору i 
вирiшував чи мае це буrи звичайне 
застосування логотипу у торгiвлi i чи 

могло б таке застосування буrи сприйняте 
як индикативне для походження [29]. 

Знову розглянувши факти 

Федеральний Патентний Суд вирiшив . 
[30], що було не звичайним в торгiвлi 
використовувати портрети як лоrотипи 

для индикацii' походження товарiв або 
послуг. Суд покладався на експертизу 'ex
officio', особливо на дослiдження 
каталогiв i книг бiблiотеки Суду. Оскiльки 
претендент не надав подальших фактiв, 

якi б пiдтримали i пiдтвердили його 
думку, що портрет мав достатнiй ступiнь 

виразностi, Суд вiдхилив с каргу 
претендента. Однак, претендент звернувся 

до пунктiв закону, i тепер Федеральний 
Верховний Суд знову повинен 
справу з цим випадком. 

3.4. Вiдмiннi риси словесних 

торговельних марок 

Описовi торговельнi марки не можуrь 
буrи зареестрованi , тому що i:м не 
вистачае виразностi. У декiлькох випадках 

нiмецька юриспруденцiя розглядала 
питания, чи могла б певна ступiнь 

концептуальноi' байдужностi слiв зробити 
логотип неописовим i, отже, виразним 

[3 1]. Юридичний аналiз, що включае 
серйозну й всебiчну експертизу [32], мае 
буrи зроблений вiдносно товарiв i послуг, 
для яких подаеться заявка на отримання 

торговельноi' марки, беручи до уваги Гi 

сприйняття з боку цiльовоi' аудиторii'. 
Заради експертизи цi окремi товари або 
послуги можуrь буrи зrрупованi за умови, 

що вони належать специфiчному 

ринковому сегменту [33] У розглянутому 
випадку Федеральний Патентний Суд 

вважав, що логотип "Мiй Свiт" для таких 

послуг як реклама, зокрема телевiзiйна 

реклама, послуги рекламних агенцш, 

маркетинг, або презентацii' та оренда 

звукових i вiдео носii'в, не мае 
розрiзняльноi' здатностi. Пiсля апеляцii' 
Федеральний Верховний Суд визнав, що 
послiдовнiсть слiв "Мiй Свiт" не можна 
було б вважати як описову у сенсi 
простого рекламного повiдомлення. Суrь 

полягала в тому, що комбiнацiя слiв не 

мала единого значения, але була деяка 
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двозначнiсть, таким чином слова не могли 

бути правильно зрозумiлими як 

iнформацiя про певний предмет. 

Виходячи з цього, Федеральний 
Патентний Суд вважав, що слова 
вiдповiдали загальнiй концепцii" мiсця слiв 

· в нiмецькiй або iноземнiй мовi, тому 

логотип мiг бути введений у реестр 
торговельних марок. Але залишаеться 

досить важко обгрунтувати це, виходячи з 

юриспруденцii", щоб вивести точнi ознаки, 
яю дозволяють надати позначенню 

охорону як торговельнiй марцi [34]. 

3.5. Географiчнi Ознаки (Регламент 
(€ЕС) № 2081/92 вiд 14/07/1992) 

Посилання на вщому географiчну 
територiю може суттево збiльшити 
привабливiсть логотипа, i може дати 
власниковi значну конкурентоспроможну 

пере вагу, тому що нiхто бiльше не може 
використовувати логотип без його згоди. 
Положения Ради (СЕС), № 2081/92 вiд 
14/07/1992 про захист географiчних 
зазначень та найменувань походження 

сiльськогосподарських продуктiв та 
продовольчих товарiв було предметом 
спору, який стосувався Мюнхенсъких 

бiлих сосисок. Це вирiб, який походить з 

Мюнхена, але тепер широко поширений у 
Пiвденнiй Баварii". Згiдно зi статтею 3 ( 1) 
Регламенту назви, якi стали родовими, 

виключенi з реестрацii". Група, яка 
просила зарееструвати назву згiдно зi 
статтею 5 Регламенту, була асоцiацiею . 
виробникiв бiлих сосисок з Мюнхена. 
Якби назв у було зареестровано, 

виробництво Мюнхенських бiлих сосисок 
було б можливим тiльки для виробникiв, 
заснованих у Мюнхенi i його околицях, 
використовуючи необхiдний рецепт. 

Бюро з питань патентiв i торговельних 
марок вважало, що вимоги для реестрацii" 
назви були виконанi. Однак, конкуренти 

подали скаргу до Федерального 
патентного суду. Суд вважав, що назва 

"MUnchner Weisswurst" (Мюнхенськi бiлi 
сосиски (або ковбаски)) не могла бути 
зареестрована. На думку Суду питания, чи 

була назва родовою, не могло б бути 
вирiшеним, оцiнюючи думку широко~ 
аудиторii" на основi проведения загальних 

опитувань. Замiсть цього повинен бути 
об'ективний аналiз стану ринку. Умови 
ринку свiдчать, що бiлi ковбаски походять 

головним чином з 1нших баварських 
областей, а не з Мюнхена. Вiдповiдно, 
Мюнхенськi бiлi ковбаски бiльше не 
можуть бути обмеженими саме 

Мюнхеном i його околицями, тому що 
вони стали спецiальнiстю цiлих пiвденно

баварських територiй. · 

3. 6. Вiдкликання торговельноi· марки 
Торговельна марка може бути 

вiдкликана з · реестру, якщо вона була 
внесена до нього, незважаючи на 

абсолютнi пiдстави для заперечення на i"i 
реестрацiю, наприклад якщо торговельна 

марка складалася вииятково iз знакiв, якi 
можуть використовуватися для опису 

географiчного походження товарiв [35]. 
Торговельна марка, яка повинна була бути 
вiдкликана з реестру, використовувала 

лпери кирилиц1. Сумно, що т1льки 

декiлька слiв з кириличними лiтерами 
ввiйшли в захiдноевропейськi реестри 
торговельних марок. Тому консультанти з 

торговельних марок повиннi знати про 
можливостi щодо використання повнiстю 
нового набору лiтер та знакiв. 

Федеральний патентний · суд [36] 
вважав, що знак «СССР» (Союз 
Советских Социалистических Республик) 
не мiг використовуватися як торговельна 

марка щодо товарiв, особливо предметiв 
одягу накшталт футболок, сорочок, 

жакетiв, пальто. Вiдповiдно, торговельна 
марка повинна бути вiдкликана з реестру, 

ТОМУ ЩО i"i внесения В реестр було 
зроблене у порушення закону. Це - цiль 
Статтi 8 Закону Нiмеччини про 
торговельнi марки, що вiдображае 
абсолютнi пiдстави для заперечения на 

реестрацiю торговельноi" марки, якi е 
описовими для товарiв, включаючи 

географiчне походження. Вiдповiдно, такi 
знаки не можуть бути "монополiзованi". 
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Не мае значения, що Радянський Союз 
бiльше не iснуе i що вiн не iснував тодi, 
коли торговельна марка була введена в 

реестр. Лiтери не. представляють офiцiйну 
абревiатуру назви держави. Як принцип 
також бiльше не iснуюча географiчна 

ознака не може вважатися такою, що не 

мае функцii", якщо вона все ще 
використовуеться й визнаеться частиною 

широкоi" громадськостi як географiчна 
ознака. 

Припущення про iснування абсолютноi" 
пiдстави для заперечення на внесения у 
р~естр вимагае також, щоб був iнтерес 

конкурентiв у вiльному використаннi 
знаку. Суд чiтко посилався на велику 

кiлькiсть нiмцiв, якi iммiгрували в 
Нiмеччину з Pocii" - приблизно 2 мiльйони. 
Суд визнав, що е значна частина niироко1 
аудиторii", для якоi" знак СССР е знайомим 

з телевiзiйних спортивних змагань. Суд 
вирiшив, що цей знак означав, принаймнi, 
непряму географiчну ознаку про 

походження товарiв. Навiть за таких 

обставин широка громадськiсть qуде 
розглядати цей знак як ознаку 

походження. 

Суд пояснив: "популярнiсть товарiв, якi 
виконанi з емблемами колишнiх держав 
схiдного блоку, залишаеться 
незменшеною сьогоднi, зважаючи на 

хвилю "ostalgia" (гра слiв з елементами 
нiмецьких слiв Nostalgie (ностальгiя) i 
Osten ( схiд), що означае поворот до 
минулого схiдних европейських краi"н). 

Напротивагу думцi власника торговельно1 
марки ця ostalgia дiйсно iснуе завдяки 

очевидним численним цитатам (див. 

Апеляцiйний ·суд Гамбургу у своему 
рiшеннi ,Вiд 20/12/2007 'СССР' на стор. 18 i 
далi). Виходячи з цього iснуе потреба у 
вiльному використаннi знаку також в 
iнтересах конкурентiв. I це незалежно вiд 
факту, чи розробить широка 
громадськiсть спецiальнi концепцii" про 
канали розповсюдження таких виробiв 

або i"x географiчного та державного 
походження. Як уже . будо доведен<;>, 

багато торговельних магазинiв продають 

предмети одягу, якi мають лiтери СССР, 

навiть пiсля розвалу Радянського Союзу. 
Через цю ознаку цi вироби допускають 
статус культу. Вiдповiдно торговельна 
марка була вiдкликана з реестру. 

4. Охорона патентним правом 

Оскiльки я мав справу з питаннями 
патентного законодавства бiльш активно 

вчора, дозвольте менi висвiтлити деякi 
аспекти недавньоi" юриспруденцii" (37], яка 
видасться менi досить привабливою для 
заключних спостережень. 

4.1. Патентоспроможнiсть 
Клiенти, якi тепер добре iнформованi 

про можливостi одержати патенти для 

бiзнес-методiв у США, часто питають про 
юридичну ситуацiю у €вропi. На жаль, 
нашi . патентнi бюро застосовують бiльш 
обмежувальний пiдхiд. Нiмецьке Бюро з 
питань патентiв i торговельних марок 
зосереджуеться на задовiльному описi 

технiчно1 проблеми. Необхiдне навчання 
повинне надаватися для того, щоб 

вирiшити конкретну технiчну проблему. У 
недавньому розпорядженнi [38] 
Федеральний Патентний суд послався на 
свое попередне прецедентне право по 

питанию "технiчно1 проблеми" i на свою 
постанову «Операцii" з Електронних 

Платежiв».(39] Суд пояснив, що при 
дослiдженнi дiяльностi з винаходiв, у той 
час як предмет позову охоплюе технiчнi й 

нетехнiчнi аспекти, тiлъки тi технiчнi 
iнструкцii" будутъ взятi до уваги, якi 

базуються на описi конкретноi" технiчно1 
проблеми [40]. А при вивченнi 
iнновацiйноi" дiяльностi щодо 
комп'ютерних процедур, тiлъки тi 

подальшi позовю iнструкцi1 будуть 
розглядатися, якi дозволяютъ встановити, 
що нове запропоновано у технологi1. 

Якщо об'ективна вигода винаходу 
перебувае винятково в процесi 
експлуатацii", що модулюеться i обробцi 
бетону, на· яку впливають данi, що 
зберiгаються у подальшому модулi, 
об'ективна проблема застосування може 
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полягати cyro у спрощеннi написания 

операцiйно1 програми. Але ця об'ективна 

проблема не е технiчною по cyri. Навiть 
якби лише абстрактне навчання було 
застосоване до спецiального технiчного 

обладнання, були б необхiднi експертнi 

технiчнi знания цього обладнання. 
Суб'ективнi iде1 винахiдника про 

технiчнi проблеми залишаються 

недоцiльними. 1 не важливо, яке завдания 
заявник бачив, важливо, що мае буrи 
об'ективно визначено, який винахiд 

фактично досягаеться. Вiдповiдно, 

можливiсть використовувати складне 
обладнания не обов'язково е технiчним 

завданням, а надання даних через 

фактично доступнi компоненти навряд чи 

буде розглядатися як приклад технiчного 
навчания. [ 41] 
Якщо передбачуваний технiчний 

метод, як стверджуеться, дозволяе 

клiентовi взяти участь у лотерейнiй грi не 
виходячи з дому, це не становить собою 

конкретну технiчну проблему. [ 42] Факт, 
що виконання процедур и вимагае 

технiчного обладнання, але не е 
достатньою передумовою для оцiнки 
придатност~ щодо захисту патенту. 

Необхiдне навчания не може буrи 
розцiнене лише як патентоспроможне, 

тому що воно вимагае використания 

одного або кiлькох комп'ютерiв. 

Федеральний Патентний суд вважав 

[43], що мiркування стосовно того, як 

створення сертифiкатiв з вiдкритим 
ключем може буrи захищене, зокрема, 

визначення калькуляцi1 пiдпису 

сертифiкатiв з вiдкритим ключем 1 
пiдтвердження змiсту сертифiкату, 1 

подальших характеристик секретно~ 

частки шифрувальних ключiв, не 

належать до областi технологi1. Вони 
стосуються математичних методiв як 

таких, наприклад, калькуляцiя цифрових 
пiдписiв i ключiв i супуrнiх процедур 

шифрувания, навiть якщо застосовуються 

технiчнi засоби для здiйснення i оцiнки 
навчання, якi неможливо знайти в 

технiчнiй областi. Тiльки якщо типовi 

iнструкцi1 необхiдного навчання служать 
для того, щоб розв'язати конкретну 

технiчну проблему, можна подавати 

заявку на отримания патенту [44]. 

4.2. Анулювання патенту 
У принципi кожен мае право вжити 

заходiв щодо анулювання патенту [45]. 
Однак, за певних обставин, застосувания 

судового процесу для анулювання патенту 

може буrи визнано неприпустимим. Може 

статися, що ~iдкликання патенту може 
буrи розцiнено як порушения чесних 

нам1р1в i добросовiсностi, наприклад, 
через зловмисну поведiнку [ 46]. Оскiльки 
процедура анулювания була встановлена. в 
iнтересах громадськостi; Гi 

неприпустимiсть вимагае дуже 
спецiальних обставин. Федеральний 

Патентний суд [47] вважав, ЩО судовий 
процес мае розцiнюватися як 
неприпустимий, якщо вiн був 

iнiцiйований пiдставною особою, що дiяла 

у змовi з лiцензiатом, який, через свiй 

лiцензiйний контракт, був зв'язаний 
зобов'язаниям не подавати позови щодо 

лiцензованого патенту. За таких обставин 
заперечення, якi можугь буги 

представленi проти лiцензiата, можуrь 

також буrи пред' явленi вiдносно 

пiдставно1 особи. 

5. Висновок 

Цей короткий огляд, можливо, 

пiдсилив ваше бачення, що проблеми, якi 

пов'язанi iз захистом iнтелектуально1 
власностi, виникають у бiльш-менш 

iдентичюи формi у будь-якому 

законодавствi. Фактично, це - необхiдний 
наслiдок процесу гармонiзацil та 

унiфiкацi1 законiв про iнтелектуальну 
власнiсть. Однак, що дивуе мене на 

практицi - це те, що перевага, яку 
отримуеш з цього процесу, особливо факт, 

що часто iснують подiбнi i, навiть, 
iдентичнi закони й положения в 

европейських державах, не веде до бiль~ 

iнтенсивного мiжнародного аналiзу 

правил 1 досвщу, взятого з 1хньо1 
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застосування з метою отримання 

оптимальних юридичних норм. Тому я 
особливо вдячний за нагоду взяти участь 
у цьому семiнарi. 

Варто визнати, що складюсть 
нацiональних правових систем ускладнюе 
саме порiвняння через кордони. До 
теперiшнього часу в Иiмеччинi змiна 
однiе:I частини законодавства 
законодавцем вимагае часто поправок 

дуже велико~ кiлькостi iнших законiв i 
положень. Те ж саме вiдбуватиметься в 
iнших юрисдикцiях. Тим не менш, я 
сподiваюся, що Вам сподобасrься ця 
частина, i Ви будете використовувати i"i у 
Вашiй майбутнiй роботi. З цъого приводу 
я маю бути особливо щасливим, якщо 
виникатимуть багато-багато торгове:Льних 
марок з Кириличними лiтерами в реестрах 
захiдно-европейських бюро з питань 
торговельних марок. 
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