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Р І Ш Е Н Н Я

08 травня 2019 року

Колегія  Апеляційної  палати  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі  України,  затверджена  розпорядженням  голови  Апеляційної  палати
Перевезенцева О. Ю.  від  27.12.2018  № Р/126-18  у  складі  головуючого
Жмурко О. В.  та  членів  колегії  Запорожець  Л. Г.,  Ткаченко Ю. В.  розглянула
заперечення  Сидоренка Станіславa  Сергійовичa  проти рішення Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  України  (далі  –  Мінекономрозвитку)  від
09.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «errors-seeds» за
заявкою № m 2018 01645.

Представники  апелянта  –  патентний  повірений  Крахмальова  Т. І. ,
Чижов  О. В.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті документи: 
заперечення вх. № ВКО/533-18 від 20.11.2018; 
додаткові матеріали вх. № ВКО/201-19 від 04.04.2019; 
копії матеріалів заявки № m 2018 01645.

Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 09.11.2018  Мінекономрозвитку

прийнято  рішення  про  відмову  в  реєстрації  знака  для  товарів  і  послуг
«errors-seeds» за заявкою № m 2018 01645 на тій підставі, що заявлене словесне
позначення: 

1) є оманливим для товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають визначенню
«seeds», наявному у його складі: seed (s) – насіння, зерно;
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2)  є  описовим  для  товарів  31  класу  МКТП,  що  входять  до
узагальнюючого  поняття  «зерно  і  насіння»  і  вказує  на  вид  товарів  та  їх
якості/властивості  ERRORS-SEEDS –  фальшиве (не  відповідає  істині,  хибне
уявлення про щось) зерно і насіння.

Error(s) – ошибка; заблуждение, ложное представление.
3)  для  всіх  товарів  31  класу  МКТП,  зазначених  в  матеріалах  заявки

переліку,  є  схожим  настільки,  що  його  можна  сплутати  з  комбінованим
позначенням  «ERRORS  SEEDS  company»,  раніше  поданим  на  реєстрацію  в
Україні Сидоренком Володимиром Сергійовичем; (UA) (заявка № m 2018 00003
від 02.01.2018 ) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ
ІІ, стаття 6, пункти 2,3).

Universal (En-Uk) (к версии ABBYY Lingvo x3)
Новый англо-украинский словарь.  © 2004, Балла Н.И.  140 тыс. слов и

словосочетаний.
LingvoUniversal (En-Ru) (к версии ABBYY Lingvo x3)
Англо-русский словарь общей лексики. © ABBYY, 2008. 100 тыс. статей.

Апелянт –  Сидоренко Станіслав  Сергійович  заперечує  проти  рішення
Мінекономрозвитку  про  відмову  в  реєстрації  знака  для  товарів  і  послуг
«errors-seeds» за заявкою № m 2018 01645 та зазначає, що заявлене позначення
не  є  описовим для товарів  31 класу МКТП, що входять до узагальнюючого
поняття  «зерно  і  насіння»  оскільки  не  вказує  на  вид  товарів  та  їх
якості/властивості. 

Апелянтом у запереченні заявлено про скорочення заявленого переліку
товарів 31 класу МКТП та виключення товарів, для яких позначення «errors-
seeds» є оманливим. 

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист від
30.10.2018,  в  якому  власник  протиставленого  позначення  – Сидоренко
Володимир Сергійович не заперечує проти реєстрації заявленого позначення за
заявкою № m 2018 01645 на ім’я апелянта, який є йому братом та з яким  він
співпрацює для сумісного ведення бізнесу.

Ураховуючи  наведене,  апелянт  просить  відмінити  рішення
Мінекономрозвитку від  09.11.2018 та зареєструвати позначення «errors-seeds»
за заявкою № m 2018 01645 відносно скороченого переліку заявлених товарів
31 класу МКТП, а саме: «сире та необроблене зерно і насіння».

Колегія  Апеляційної  палати  вивчила  і  проаналізувала  аргументацію
сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду
заперечення в апеляційному засіданні, та встановила наступне. 

Заявлене  позначення   за  заявкою  № m 2018 01645  є
словесним,  складається  з  двох  словесних  елементів  «еrrors»  та  «seeds»,
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з’єднаних  дефісом,  виконаних  стандартним  шрифтом  рядковими  літерами
латиниці.

Знак подано на реєстрацію відносно товарів 31 класу МКТП.
З огляду на те, що апелянтом у запереченні змінено зміст вимог, а саме

скорочено заявлений перелік товарів 31 класу МКТП, то розгляд заперечення
здійснювався колегією з урахуванням такого скорочення. 

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону
позначення,  які,  зокрема:  складаються  лише  з  позначень  чи  даних,  що  є
описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у
зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,
призначення,  цінність  товарів  і  послуг,  місце  і  час  виготовлення  чи  збуту
товарів або надання послуг;  є оманливими або такими, що можуть ввести в
оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

З  метою  перевірки  обґрунтованості  прийнятого  рішення  колегією
Апеляційної  палати  проведено  дослідження  заявленого  позначення  згідно  з
пунктами 4.3.1.7, 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72,  зі
змінами (далі – Правила). 

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які
вказують на  вид,  якість,  кількість,  властивості,  склад,  призначення,  цінність
товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать
прості  найменування товарів;  зазначення категорії  якості  товарів;  зазначення
властивостей  товарів,  в  тому  числі  таких,  що  носять  хвалебний  характер;
зазначення  матеріалу  або  складу  сировини;  зазначення  ваги,  об’єму,  ціни
товарів,  дати  виробництва  товарів;  історичні  дані  щодо  заснування
виробництва,  зображення  нагород,  що  присуджені  товарам;  видові
найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими  вважаються  позначення,  які  прямо  вказують  на  товар  чи
послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи
інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару
чи послуги, його географічне походження тощо.

Заявлене  позначення  «errors-seeds»  складається  з  двох слів  «errors»  та
«seeds», з’єднаних в одне слово дефісом. Отже, є штучно створеним словом і
для встановлення ступеню описовості має розглядатися в цілому.  

Для з’ясування того,  чи є заявлене позначення  «errors-seeds» описовим
для скороченого переліку товарів 31 класу МКТП – «сире та необроблене зерно
і насіння», колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових
джерел для визначення семантичного значення заявленого позначення. 

Згідно з Новим англо-українським словником1:

1 Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.
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error (s) ['erə] n 1) помилка; 2) гріх, огріх; 3)  поет.  блукання, мандри; 4)
відхилення, погрішність, похибка; 

seed(s) [si:d] 1. n 1) сім’я, насіння, зерно. 
Під  час  дослідження  семантики  заявленого  позначення  колегія

Апеляційної  палати  не  виявила  словосполучення  «errors-seeds»  із  сталим
самостійним  семантичним  значенням  та  з’ясувала,  що  переклад  окремих
складових позначення «errors-seeds» може бути різним.

Так,  пересічний  споживач  може  перекласти  словосполучення  «errors-
seeds» українською мовою як «помилки насіння» або «відхилення зерна».

У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що при дослідженні
знака на предмет наявності  у його складі позначень, що вказують на той чи
інший  описовий  показник,  вид  або  якості/властивості  товарів  чи  послуг,
стосовно  яких  заявлено  позначення,  необхідно  виходити  з  того,  що  такі
вказівки обов’язково мають бути прямими, мати безпосередній характер. 

Якщо ж зв’язок  між  досліджуваним  знаком та  характеристикою товару
прямо  (безпосередньо)  не  виявляється  при  сприйнятті  знака,  а  для
встановлення такого зв’язку потрібні додаткові розмірковування – знак не може
вважатись описовим.

При  встановленні  описовості  позначення  за  основу  повинно  братись
звичайне,  розповсюджене  розуміння  споживачами  слів,  які  складають  це
позначення.

Виходячи з дослідження семантичного значення заявленого позначення
колегія Апеляційної палати зазначає про те,  що позначення «errors-seeds» за
своїм змістом без додаткових роздумів та пояснень не є зрозумілим звичайному
українськомовному або російськомовному споживачеві, а тому його сприйняття
може бути суб’єктивним, а тлумачення різним.

Проаналізувавши  заявлене  позначення  колегія  Апеляційної  палати
дійшла  висновку,  що  при  використанні  заявленого  позначення  стосовно
скороченого переліку товарів  31 класу МКТП «сире та  необроблене зерно і
насіння»  позначення  «errors-seeds»  прямо  не  описує  зазначені  товари  та  не
вказує на їх вид та їх якість/властивості.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із
знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я
іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом  4.3.2.1  Правил  встановлено,  що  не  реєструються  як  знаки
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати,
зокрема із знаками,  раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім’я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Під  час  кваліфікаційної  експертизи  закладом  експертизи  проведено
пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено позначення за
заявкою № m 2018 00003, подане на реєстрацію 02.01.2018.
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Протиставлене позначення  є комбінованим, складається
із словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «Еrrors Seeds» та
«Соmpany»,  виконані  стандартним  шрифтом  заголовними  та  рядковими
літерами  латиниці  зеленого  кольору  відповідно.  Словесні  елементи
розташовані на тлі прямокутника білого кольору, у два рядки. З двох сторін від
словесного  елемента  «Соmpany»  знаходиться  зображувальний  елемент  у
вигляді орнаменту. 

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 31 та послуг 35 класів
МКТП.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим
настільки,  що  його  можна  сплутати  з  іншими  позначеннями,  якщо  воно
асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до  пункту 4.3.2.6  Правил словесні  позначення,  заявлені  як
знаки,  порівнюються  з  словесними  та  комбінованими  позначеннями,  до
композиції  яких  входять  словесні  елементи.  При  встановленні  схожості
словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та
смислова (семантична) схожість.

Фонетичний  аналіз  передбачає  відтворення  порівнювальних  слів
фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами
оцінки загального зорового враження;  виду шрифту; графічного відтворення
(написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні
або  рядкові);  розташування  літер  по  відношенню  одна  до  одної,  алфавіту,
літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Під  семантичною  схожістю  розуміється  подібність  покладених  у
позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. 

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо
якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених
на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність
(спорідненість) товарів або товарів і послуг.

За  результатами  порівняльного  аналізу  заявленого  позначення  та
протиставленого  у  рішенні  Мінекономрозвитку  позначення  за  заявкою
№ m 2018 00003,  враховуючи  тотожність  словесних  елементів,  що  займають
домінуюче  положення,  та  однорідність  товарів  31  класу  МКТП,  колегія
Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими
настільки, що їх можна сплутати.

У  запереченні  та  в  апеляційному  засіданні  апелянт  зазначав,  що  він
(Сидоренко  Станіслав  Сергійович)  та  заявник  протиставленого  за  заявкою
№ m 2018 00003  позначення  (Сидоренко  Володимир  Сергійович)  є  рідними
братами, які ведуть спільний бізнес і є пов’язаними особами, внаслідок чого
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споживачі не можуть бути введені в оману щодо дійсного виробника товару. На
підтвердження цих відомостей апелянтом подано заяву Сидоренка Володимира
Сергійовича про згоду на реєстрацію позначення за заявкою № m 2018 01645 на
ім’я Сидоренка Станіслава Сергійовича.

На  підтвердження  відомостей  про  спільне  ведення  бізнесу  апелянтом
надано документи про реєстрацію домену errors-seeds.com.ua на ім’я Сидоренка
Станіслава Сергійовича.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в
межах  мотивів  заперечення  дійшла  висновку,  що  заявлене  позначення  
«errors-seeds»  за  заявкою  № m 2018 01645  може  бути  зареєстровано  як  знак
відносно  скороченого заявленого переліку  товарів  31   класу МКТП,  а  саме:
«сире та необроблене зерно і насіння».

За  результатами  розгляду  заперечення,  керуючись  Законом  України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної
палати, затвердженим наказом  Міністерства економічного розвитку і  торгівлі
України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати 

в и р і ш и л а: 

1. Заперечення Сидоренка Станіславa Сергійовичa задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від  09.11.2018  про відмову в  реєстрації

знака для товарів і послуг «errors-seeds» за заявкою № m 2018 01645 відмінити.
3. Зареєструвати,  за  умови сплати  збору  за  публікацію відомостей  про

видачу  свідоцтва  та  державного  мита  (адміністративного  збору)  за  видачу
свідоцтва  України,  знак  для  товарів  і  послуг  «errors-seeds»  за  заявкою
№ m 2018 01645 відносно скороченого переліку товарів 31 класу МКТП, а саме:
«сире та необроблене зерно і насіння».

Рішення  набирає  чинності  з  дати  його  затвердження  наказом
Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України.  Збір,  сплачений  за
подання  заперечення,  підлягає  поверненню  в  порядку,  встановленому
законодавством.

Головуючий          О. В. Жмурко

Члени колегії          Л. Г. Запорожець

         Ю. В. Ткаченко


