პრაქტიკის დოკუმენტი
შავ-თეთრი ნიშნების
დაცვის ფარგლები

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის შენიშვნა
წინამდებარე პრაქტიკის დოკუმენტი მომზადებულია „საერთო კომუნიკაციის“ შესაბამისად,
რომლის საფუძველზეც შეიქმნა ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ქსელის
(EUIPN) მიერ შემუშავებული „სასაქონლო ნიშნების საერთო პრაქტიკა“, რომელიც მიზნად ისახავს სახელმძღვანელო პრინციპების განსაზღვრას შავ-თეთრი სასაქონლო ნიშნების დაცვის
ფარგლების შესახებ.
პრაქტიკის დოკუმენტი მოერგო საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს და მასში გათვალისწინებულია უწყების
ხარისხის სტანდარტები სააპელაციო საჩივრებთან დაკავშირებით.

1.

საფუძველი

წინამდებარე პრაქტიკის საგანია შავ-თეთრი და/ან ნაცრისფერი გრადაციის სასაქონლო ნიშნების შესახებ სხვადასხვა მიდგომის დაახლოვება პრიორიტეტთან, შედარებით საფუძვლებსა
და ფაქტობრივ გამოყენებასთან დაკავშირებით.
ეს პრაქტიკა საჯაროდ ხელმისაწვდომია წინამდებარე დოკუმენტის საფუძველზე, ექსპერტებისა
და მოსარგებლეების სასარგებლოდ, გამჭვირვალობის, კანონთან შესაბამისობის და პროგნოირების შემდგომი ამაღლების მიზნით.
წინამდებარე დოკუმენტში არ მოიაზრება შემდეგი საკითხები:
•

ფერებს შორის მსგავსება, მათ შორის, მსგავსია თუ არა შავ-თეთრ ან/და ნაცრისფერ
გრადაციაში წარდგენილი სასაქონლო ნიშანი, იმავე ფერადი სასაქონლო ნიშნისა უარის
თქმის შედარებით საფუძვლებთან მიმართებაში;

•

იდენტურობა, როდესაც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი ფერადია, ხოლო გვიანდელი
ნიშანი შავ-თეთრი ან ნაცრისფერი (იდენტურობის თვალსაზრისით, „პრაქტიკა“ ფოკუსირებულია მხოლოდ ადრინდელ შავ-თეთრ ნიშნებზე);

•

გამოყენება შეძენილი განმასხვავებლობის მიზნებისთვის;

•

ცალკე აღებული მხოლოდ ერთი ფერის ნიშნები;

•

დარღვევებთან დაკავშირებული საკითხები.

2.

პრაქტიკა

ქვემოთ მოცემულ ტექსტში შეჯამებულია პრაქტიკის დოკუმენტის საკვანძო გზავნილები და
ძირითადი დებულებები.
„პრაქტიკა“ შედგება სამი ნაწილისგან:

პრიორიტეტი
მიზანი

განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრი ან/და ნაცრისფერი გრადაციის სასაქონლო
ნიშანი, რომლისთვისაც მოითხოვება პრიორიტეტი, ფერში გამოსახული იმავე
ნიშნის იდენტური ?

პრაქტიკა

• შავ-თეთრი სასაქონლო ნიშანი, რომლისთვისაც მოითხოვება პრიორიტეტი, არ
არის ფერში გამოსახული იმავე ნიშნის იდენტური, თუ ფერში სხვაობა უმნიშვნელოა*.
• სასაქონლო ნიშანი ნაცრისფერ გრადაციაში, რომლისთვისაც მოითხოვება პრიორიტეტი, არ არის ფერში გამოსახული ან შავ-თეთრი ნიშნის იდენტური, თუ
სხვაობა ფერებში ან კონტრასტი ტონალობას შორის უმნიშვნელოა*.
* უმნიშვნელო სხვაობა ორ ნიშანს შორის წარმოადგენს სხვაობას, რომელსაც მომხმარებელი სათანადო დაკვირვების შედეგად აღიქვამს მხოლოდ ნიშნების გვერ-

დიგვერდ შედარებისას.
დებულებები

პარიზის კონვენციის მუხლი 4(2)

1

შედარებითი საფუძვლები
მიზანი

პრაქტიკა

განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრ ან/და ნაცრისფერ გრადაციაში მოცემული
ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი იმავე ფერადი ნიშნის იდენტური ?
•

ადრინდელი შავ-თეთრი სასაქონლო ნიშანი არ არის ფერში გამოსახული
ნიშნის იდენტური, თუ ფერში სხვაობა უმნიშვნელოა*.

•

ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი ნაცრისფერ გრადაციაში არ არის ფერში
გამოსახული ან შავ-თეთრი ნიშნის იდენტური, თუ სხვაობა ფერებში ან კონტრასტი ტონალობას შორის უმნიშვნელოა*.

*უმნიშვნელო სხვაობა ორ ნიშანს შორის წარმოადგენს სხვაობას, რომელსაც
მომხმარებელი სათანადო დაკვირვების შედეგად აღიქვამს მხოლოდ ნიშნების
გვერდიგვერდ შედარებისას.

დებულებები

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი.

ფაქტობრივი გამოყენება
მიზანი

განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრ/ნაცრისფერ გრადაციაში (ან
პირიქით) რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ფერადი ვერსია მისაღები
ფაქტობრივი გამოყენების დადგენის მიზნით?

პრაქტიკა

• მხოლოდ ფერის ცვლილება არ ცვლის სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებლობას
შემდეგი მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში:
ა) სიტყვიერი/გამოსახულებითი ელემენტები ერთმანეთს ემთხვევა და წარმოადგენს ძირითად განმასხვავებელ ელემენტს;
ბ) დაცულია ტონალობის კონტრასტულობა;
გ) ფერი ან ფერთა კომბინაცია თავისთავად არ ატარებს განმასხვავებელ ხასიათს;
დ) ფერი არ არის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი ნიშნის საერთო განმასხვავებლობაში.
ფაქტობრივი გამოყენების დადგენის მიზნით, პრინციპები, რომლებიც გამოიყენება შავ-თეთრი სასაქონლო ნიშნებისთვის, ასევე, გამოიყენება ნაცრისფერ

გრადაციაში მოცემული სასაქონლო ნიშნებისთვის.
დებულებები

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტი.

2

პრაქტიკა

განმასხვავებლობა –
აღწერილობითი/არაგანმასხვავებელუნარიანი
სიტყვების შემცველი გამოსახულებითი ნიშნები
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1.

შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს პრაქტიკის სახელმძღვანელოს ინტელექტუალური
საკუთრების უწყებებისთვის, მოსარგებლეთა ასოციაციებისთვის, განმცხადებლებისთვის მათ
შავ-თეთრ სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით. დოკუმენტი იქნება ფართოდ გავრცელებული
და ადვილად ხელმისაწვდომი. ის უზრუნველყოფს იმ პრინციპების მკაფიო და დეტალურ
განმარტებას, რომელსაც დაეფუძნება საერთო პრაქტიკა.

2.

პრაქტიკის ფარგლები

პრაქტიკის ფარგლები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

„წინამდებარე პრაქტიკა აერთიანებს პრაქტიკას შავ-თეთრ ან/და ნაცრისფერ გრადაციაში
წარდგენილ სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით და
ა) განსაზღვრავს, ჩაითვლება თუ არა იგივე ფერადი ნიშანი იდენტურად :
მოთხოვნილ პრიორიტეტთან დაკავშირებით;
i.
ii. უარის თქმის შედარებით საფუძვლებთან დაკავშირებით.
ბ) განსაზღვრავს ჩაითვლება თუ არა იგივე ფერადი ნიშნის გამოყენება შავ-თეთრში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად (აგრეთვე, სასაქონლო ნიშნების გათვალისწინებით, რომელიც რეგისტრირებულია ფერადად, მაგრამ გამოიყენება შავ-თეთრში)“.
პრაქტიკა არ მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
•

ჩაითვლება თუ არა შავ-თეთრი ნიშანი იდენტურად სასაქონლო ნიშანთან, რომელიც
რეგისტრირებულია ფერადად, პრიორიტეტის მოთხოვნასთან და უარის თქმის შედარებით
საფუძვლებთან დაკავშირებით (შებრუნებული კითხვა);

•

მსგავსების შეფასება ფერებს შორის ;

•

შავ-თეთრში

რეგისტრირებული

ნიშნები,

რომელთაც

შეიძინეს

განმასხვავებლობა

კონკრეტულ ფერში ფართო გამოყენების შედეგად;
•

ცალკე აღებული მხოლოდ ერთი ფერის ნიშნები;

•

დარღვევებთან დაკავშირებული საკითხები.

გამოიყოფა პრაქტიკის ოთხი სხვადასხვა მიზანი:
•

პრაქტიკის დაახლოება იმასთან დაკავშირებით, ითვლება თუ არა შავ-თეთრში ან ნაცრისფერ
გრადაციაში

რეგისტრირებული

სასაქონლო

ნიშანი

ფერადი

ნიშნის

იდენტურად

პრიორიტეტთან მიმართებაში;
•

პრაქტიკის დაახლოება იმასთან დაკავშირებით, ითვლება თუ არა შავ-თეთრში ან ნაცრისფერ
გრადაციაში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი იგივე ფერადი ნიშნის იდენტურად
უარის თქმის შედარებით საფუძვლებთან მიმართებაში;

•

პრაქტიკის დაახლოება იმასთან დაკავშირებით, ითვლება თუ არა ფერადი ნიშნის
გამოყენება შავ-თეთრში რეგისტრირებული იგივე სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად.

•

პრაქტიკის დაახლოება ითვლება თუ არა შავ-თეთრი ნიშნის გამოყენება ფერადად
რეგისტრირებული იგივე სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად.

1

პრაქტიკა
პ
იმასსთან დაკავშირ
რებით, ითვლ
ლება
თუ არა შავვ-თეთრში და//ან ნაცრისფერ
რ
გრადაციაში
გ
რ
რეგისტრირებული სასაქონლო
ნიშანი
ნ
იგივე ფ
ფერადი ნიშნი
ის იდენტურაად...

მიზ
ზანი 1:
პრიორ
რიტეტის
მოთ
თხოვნა

მიზ
ზანი 3:
...ფ
ფერში
რეგისტრ
რირებული
ნიშანი ითვლება
იმავე საასაქონლო
ნიშნის გაამოყენებად,
რომმელიც
რეგისტრ
რირებულია
შავ-თ
თეთრში

3.

პრაქტიკაა ნიშნის გამო
ოყენებასთან
ნ
დ
დაკავშირები
ით....

მი
იზანი 2:
უარ
რისთქმის
შედარებითი
საფუ
უძვლები

მიზ
ზანი 4:
...შავ-თ
თეთრში
რეგისტ
ტირებული
ნიშანი ითვლება
იმავე ფერადი
სასაქონლ
ლო ნიშნის
გამოყყენებად,

პრაქქტიკა
3.1

იდენტუ
ურობის ცნეება

„სასაქონლო
ო ნიშნების შესახებ“ საქართველო
ს
ოს კანონის მე-5 მუხლ
ლის „ა“ ქვეპპუნქტთან მიმართებით
თ,
ნიშანი რეეგისტრირებული სასააქონლო ნი
იშნის იდენ
ნტურია მხ
ხოლოდ იმმ შემთხვევ
ვაში, თუ ი
ის
ორებს სასაქონლო ნიშნნის შემადგ
ყოველგვარ
რი ცვლილ
ლების ან დაამატების გაარეშე, იმეო
გენელ ყველ
ლა
დ უმნიშვნელ
ელემენტს, ან თუ მთ
თლიანობაში
ი ის შეიცავვს იმდენად
ლო სხვაობბას, რომ შეს
საძლებელი
ია
შეუმჩნეველი დარჩესს საშუალო მომხმარებბლისთვის.
ობის პირო
ობა მკაცრად
დ
უპირატეს ნიშანთან (სენიორიტი) დაკავვშირებით, ნიშნების იდენტურო
ბის შედეგებ
ბის გამო.
დენტურობ
უნდა იყოსს განმარტებული, აღნიშნული იდ
ის მიზნით (და განსააკუთრებით
თ, თუ მისსი
კანონთან შესაბამისო
ობისა და თანამიმდეევრულობი
ს
ბრივ ზომებთან მიმარ
რონცეფცია, რომელიც სამართლებ
ინტერპრეტაცია სიმკკაცრეს მოი
ითხოვს), კო
ომ ერთი დ
და იგივე მნი
იშვნელობი
ის
ული, ივარააუდება, რო
თებით სხვვადასხვა დებულებებ
დ
ბშია მოცემუ
ლებაშია მოც
ცემული.
მატარებელ
ლია მიუხედ
დავად იმის
სა, თუ რომ ელ დებულ
ზემოაღნიშშნულიდანნ გამომდინარე:
•

იდ
დენტურობისს

ცნება

როგორც

უარის

თქმის
თ

შედ
დარებით

სსაფუძვლებ
ბთან,

ასევვე,

რტოს ერთნ
ნაირად.
პრი
იორიტეტებ
ბთან დაკავშ
შირებით, უნნდა განიმარ
•

ნდა განიმარ
რტოს მკაცრაად: ორივე შემთხვევაშ
შ
ი,
ტერიუმი უნ
ნიშშნებს შორისს იდენტურ
რობის კრიტ
ლა თვალსაზ
ზრისით ან როცა შეიც
ცავს იმდენად
დ
ერთ
თი მხრივ, რ
როცა ორი ნიშანი
ნ
ერთნნაირია ყველ
მ
შესაძლ
ლებელია შეუმჩნეველ
შ
ლი
უმნნიშვნელო სხვაობას, რომ
რ
საშუაალო მომხმარებლის მიერ
დარ
რჩეს.

•

ერთ
თი და იმავვე ნიშნის შავ-თეთრ
შ
დ
და
ს
შედ
დეგად, ორი
ი ნიშანი იდ
დენტური იქქნება, თუ სხვაობა
მჩნევი იყო
ოს საშუალო
ო მომხმარებლის მიეერ
ფერ
რად ვერსი
იებს შორის
ს შესაძლებეელია შესამ
მხო
ოლოდ გვერ
რდიგვერდ შედარების
შ
შშედეგად.
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3.1.11 რა არისს „უმნიშვნ
ნელო სხვაო
ობა“?
„უმნიშვნელო სხვაობ
ბა“ შესაძლეებელია განი
იმარტოს შეემდეგნაირად:

უმნიშვნელ
ლო სხვაობა
ბა ორ ნიშანსს შორის წარ
რმოადგენსს სხვაობას, რომელსაცც სათანადო
ოდ დაკვირ-ვებული მო
მომხმარებელ
ლი აღიქვამმს მხოლოდ
დ ნიშნების გვერდიგვეერდ შედარე
რების საფუძძველზე.

3.1.22

პრაქტ
ტიკული მააგალითები
ი

პირველ რ
რიგში, ზემმოაღნიშნულ
ლი განმარ
რტების გათ
თვალისწინ
ნებით, მოც
ცემული მააგალითები
ი
შესაძლებეელია ჩაითვალოს უმნ
ნიშვნელო სხვაობად და, გამომდ
დინარე აქეედან, მომხ
ხმარებელმაა
შესაძლებეელია ვერ აღ
ღიქვას ფერ
რის ცვლილ
ლება:

3

მეორე მხ
ხრივ, შემდეეგი მაგალი
ითები შეიძლ
იხილოთ, როგორც
რ
მნიიშვნელოვანი სხვაობა
ლება განვი
და ცვლი
ილება ფერშ
ში, აქედან გამომდინარ
გ
რე, ისინი აღქმადია მო
ომხმარებლ
ლის მიერ:

4

3.2 პპრიორიტეეტი
თავდაპირ
რველად, პრ
რიორიტეტი
ის პრინციპპები განისაზღვრა სამრეწველო საკუთრებ
ბის დაცვისს
პარიზის კკონვენციით
თ 1883 წლი
ის 20 მარტსს. დოკუმენ
ნტი არაერთ
თხელ გადააისინჯა, ხო
ოლო საბო-ლოო ცვლ
ლილება შევვიდა 1979 წელს და რ
რატიფიცირ
რებულ იქნა ხელშემკვვრელი სახ
ხელმწიფოსს
მიერ.
ონვენციის მე-4
მ
მუხლი
ის (A)(2) ქვეეპუნქტის თანახმად,
თ
„განაცხადის
„
ის ნებისმიეერი შეტანა,,
პარიზის კო

რომელიც სწორად გაფორმებუ
გ
ული ეროვნ
ვნული განა
ნაცხადის შეტანის
შე
ეკვ
კვივალენტუ
ურია შიდაა
კანონმდებბლობის შეს
ესაბამისად . . . აღიაარებულია, როგორც პრიორიტეტ
პ
ტის უფლებ
ბის წარმო-შობის საფუ
ფუძველი“.
პრიორიტეეტის უფლ
ლება შეზღუდულია დროში. მისი
მ
ათვლ
ლა იწყება სასაქონლო
ო ნიშანზეე
პირველი განაცხადი
ის შეტანიდ
დან და მოთ
თხოვნა შეესაძლებელია განაცხაადის წარდ
დგენიდან 6
ით, თუ განნაცხადის პირველად
პ
ზის კონვენ-თვის განმმავლობაში იმ პირობი
შეტანა მოხხდა პარიზ
ციის ან მსსოფლიო სავაჭრო ორგ
განიზაციისს (WTO) წევ
ვრ ქვეყანაშ
ში, ან ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც
ც
ნაცვალგებ
ბის პრინცი
იპზე დაფუძ
ძნებული შეეთანხმება გააჩნია.
ზოგჯერ, აარსებული სხვაობა ფერში
ფ
შესაძძლოა განპი
ირობებულ
ლი იყოს ტეექნიკური მიზეზებით
მ
თ
(პრინტერი
ი, სკანერი და სხვ.), ვი
ინაიდან რაამდენიმე წლის
წ
წინ შე
ესაძლებელ
ლი იყო პრიორიტეტისს
დოკუმენტ
ტის გაცემა მხოლოდ შავ-თეთრშში, ფერადი
ი პრინტერების და ფ
ფერადი ასლ
ლის გადამ-ღები მანქქანების არაარსებობის გამო. აქედ
დან გამომდ
დინარე, შაავ-თეთრი დოკუმენტ
ტის მიღებაა
ხდებოდა მიუხედავვად იმ ფეერისა, რო
ომელშიც სასაქონლო ნიშანი იყყო თავდააპირველად
დ
რეგისტრი
ირებული. ვინაიდან აღნიშნულ
ლი საკითხ
ხი დღესდ
დღეობით ააქტუალურ
რი აღარაა,,
სხვაობა ფეერად და შაავ-თეთრ ნი
იშნებს შორ
რის რელევანტობას იძე
ენს.
შეიძლება თუ არა შავ-თეთრში
ი წარდგენი
ილი პრიორიტეტის მქონე
მ
ნიშაანი შეიცავდ
დეს ფერისს
მოთხოვნაას. აღნიშნუ
ულთან დაკაავშირებით
თ არსებობს შემდეგი
შ
შე
ესაძლებლო
ობები:
•

ფერის მოთ
თხოვნა არ არის
ა
წარმოდ
დგენილი;

•

მოთხოვნი
ილია კონკრ
რეტული ფეერები (შავ-თ
თეთრისა დაა ნაცრისფერ
რი გრადაცი
იის გარდა);
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•

ფერის გრაფაში გარკვევით არის მოთხოვნილი მხოლოდ შავ-თეთრი ფერი;

•

ფერის გრაფაში გარკვევით არის

განსაზღვრული შავი, თეთრი და ნაცრისფერი

ფერები (ნიშანი ნაცრისფერ გრადაციაშია);
•

ფერის გრაფაში გარკვევით არის განსაზღვრული, რომ ნიშნის დაცვა მოთხოვნილია
ყველა ფერისთვის.

აღნიშნული მიზნით, პრიორიტეტთან დაკავშირებით, ნიშნები ერთნაირი უნდა იყოს შესაძლო
ყველაზე მკაცრი გაგებით და ნიშნების გარეგნულ მხარეს შორის არსებული რაიმე სხვაობის
შემთხვევაში, ექსპერტი წარმოადგენს შეპასუხებას. შესაბამისად, ტექნოლოგიური სხვაობისა თუ
ფერის მოთხოვნის მიუხედავად, სასაქონლო ნიშანი, რომელიც რეგისტრირებულია შავთეთრში, არ ითვლება იგივე ფერადი ნიშნის იდენტურად პრიორიტეტის მოთხოვნასთან
დაკავშირებით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ სხვაობა ფერებს შორის იმდენად უმნიშვნელოა,
რომ შესაძლოა შეუმჩნეველი დარჩეს საშუალო მომხმარებლის მიერ, ნიშნები ჩაითვლება
იდენტურად* (*საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით, განაცხადის ფორმაში
მოთხოვნილია, რომ პრიორიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში შავ-თეთრში წარდგენილი ნიშნისთვის, რომლისთვისაც მოთხოვნილია ფერები, გვიანდელი ნიშანი გამოსახული უნდა იყოს
შესაბამის ფერებში).
ზემოაღნიშნულის შედეგად, პრიორიტეტებთან დაკავშირებით შესაძლებელია გამოიკვეთოს
შემდეგი პრაქტიკული სირთულეები:
.

თუ პრიორიტეტის მქონე ნიშნისთვის ფერი არ არის მოთხოვნილი და ნიშანი გამოსახულია ნაცრისფერ გრადაციაში, ის იქნება იმავე ნიშნის იდენტური, რომლისთვისაც
მოთხოვნილია ფერი „ნაცრისფერ გრადაციაში“, თუ ნიშნები არ შეიცავს „მნიშვნელოვან
სხვაობას“.

.

თუ პრიორიტეტის მქონე ნიშნისთვის ფერი არ არის მოთხოვნილი და ნიშანი გამოსახულია შავ-თეთრში, ის იქნება იმავე სასაქონლო ნიშნის იდენტური, რომლისთვისაც
მოთხოვნილია „შავ-თეთრი“ ფერი, თუ ნიშნები არ შეიცავს „მნიშვნელოვან სხვაობას“.

წინააღმდეგ შემთხვევაში,
−

თუ პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშანი მოთხოვნილია „შავ-თეთრი“ ფერისთვის,
ხოლო განაცხადი წარდგენილია ფერად ნიშანზე (შავი და თეთრი ფერების გარდა სხვა
ფერები), ნიშნები არ ითვლება იდენტურად და, შესაბამისად, პრიორიტეტის მოთხოვნა
არ იქნება მისაღები, გარდა იმ შემთხვევისა თუ სხვაობა უმნიშვნელოა.

3.3 უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები
„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,
„სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს, ან რეგისტრაციის შემთხვევაში, ამავე კანონის 28-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბათილად უნდა იქნას ცნობილი:
(ა) თუ ის ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის იდენტურია, ხოლო საქონელი და მომსახურება, რომლისთვისაც განცხადებულია ან რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი, იდენტურია ადრინდელი
სასაქონლო ნიშნით დაცული საქონლისა და მომსახურებისა.“
ერთი და იმავე ნიშნის შავ-თეთრ და ფერად ვერსიებს შორის სხვაობა ჩვეულებრივ შეიმჩნევა საშუალო
მომხმარებლის მიერ. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, კერძოდ, როცა აღნიშნული სხვაობა არის
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იმდენად უმნიშვნელო, რომ შესაძლებელია შეუმჩნეველი დარჩეს საშუალო მომხმარებლის მიერ,
ნიშნები ჩაითვლება იდენტურად.
აქედან გამომდინარე, აუცილებელი არაა ნიშნებს შორის ძლიერი მსგავსების პოვნა. თუმცა, სხვაობა
ფერში უნდა იყოს უმნიშვნელო და ძნელად შესამჩნევი საშუალო მომხმარებლის მიერ ნიშნებისთვის,
რომლებიც იდენტურად არის მიჩნეული. ფაქტი, რომ ნიშნები იდენტური არაა, არ ეწინააღმდეგება
ნიშნებს შორის შესაძლო მსგავსების არსებობას, რამაც შეიძლება გაუგებრობა გამოიწვიოს. თუმცა,
წინამდებარე პრაქტიკა მსგავსებას არ განიხილავს.

3.4 გამოყენება
„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულია, რა მიიჩნევა სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად.
კანონის აღნიშნული ნორმა განსაზღვრავს:
სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად ითვლება რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნაცვლად მისგან
უმნიშვნელოდ განსხვავებული ნიშნის გამოყენებაც.
აღნიშნული მუხლის თანახმად, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრირებულისგან განსხვავებული ფორმით
გამოყენება ითვლება იმავე სასაქონლო ნიშნის გამოყენებად, თუ ის არ ცვლის სასაქონლო ნიშნის
განმასხვავებელუნარიანობას. აღნიშნული დებულება სასაქონლო ნიშანზე უფლების მქონე პირს
საშუალებას აძლევს განახორციელოს ცვლილებები, თუ აღნიშნული ცვლილებები არ ცვლის ნიშნის
განმასხვავებელუნარიანობას.
აქედან გამომდინარე, აუცილებელი არაა მკაცრი შესაბამისობის ძიება ნიშნის გამოყენებულ და
რეგისტრირებულ ფორმებს შორის.
რაც შეეხება კონკრეტულად ფერთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, ძირითადი კითხვა, რაც უნდა
დაისვას არის: ცვლის თუ არა ნიშნის ფაქტობრივი გამოყენება მის განმასხვავებელუნარიანობას.
მაგალითად, შავ-თეთრში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ფერადი ვერსიის გამოყენება (და
პირიქით) ნიშნავს თუ არა რეგისტრირებული ფორმის ცვლილებას? აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი უნდა
გაიცეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმების
გამოყენებით.
გამოყენების თვალსაზრისით მხოლოდ ფერის ცვლილება არ ცვლის სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას, თუ:


სიტყვიერი/გამოსახულებითი ელემენტები ემთხვევა და წარმოადგენს ძირითად განმასხვავებელ ელემენტებს.



დაცულია ტონალობის კონტრასტულობა.



ფერი ან ფერთა კომბინაცია თავისთავად არ არის განმასხვავებელუნარიანი.



ფერი არ არის ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორი.

ნიშნის განსხვავებული ფორმით გამოყენება მისაღებია, თუ სიტყვიერი/გამოსახულებითი ელემენტები
იგივე რჩება, სიტყვიერი/გამოსახულებითი ელემენტები ემთხვევა, წარმოადგენს ძირითად განმასხვავებელ ელემენტებს და დაცულია ტონალობის კონტრასტულობა.
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3.5 ნაცრისფერი გრადაცია
რთულია ერთმანეთისგან განასხვავო ნაცრისფერი, რომელიც შეიცავს შავ და თეთრ პიქსელებს და
ნაცრისფერი, როგორც ფერი. აღნიშნული დამოკიდებულია ნაცრისფრის ტიპის დაცვის ფორმაზე.

ა) პრიორიტეტი
სასაქონლო ნიშანი, რომელიც რეგისტრირებულია ნაცრისფერ გრადაციაში არ ითვლება იმავე ფერადი
ნიშნის იდენტურად პრიორიტეტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.
სასაქონლო ნიშანი, რომელიც რეგისტრირებულია შავ-თეთრში, უნდა ჩაითვალოს ნაცრისფერ
გრადაციაში მოცემული იმავე ნიშნის იდენტურად, თუ ტონალობის კონტრასტს შორის სხვაობა
იმდენად უმნიშვნელოა, რომ შესაძლებელია შეუმჩნეველი დარჩეს საშუალო მომხმარებლის მიერ.
ბ) უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები
ერთი და იმავე ნიშნის ნაცრისფერი გრადაციის და ფერად ვერსიებს შორის სხვაობა ჩვეულებრივ
შეიმჩნევა საშუალო მომხმარებლის მიერ.
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, კერძოდ, როცა აღნიშნული სხვაობა არის იმდენად უმნიშვნელო,
რომ შესაძლებელია შეუმჩნეველი დარჩეს საშუალო მომხმარებლის მიერ, ნიშნები ჩაითვლება
იდენტურად.
გ) გამოყენება
გამოყენების თვალსაზრისით, მხოლოდ ფერის ცვლილება არ ცვლის სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას , თუ:


სიტყვიერი/გამოსახულებითი ელემენტები ემთხვევა და წარმოადგენს ძირითად განმასხვავებელ ელემენტებს.




დაცულია ტონალობის კონტრასტულობა.



ფერი არ არის ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორი.

ფერი ან ფერთა კომბინაცია თავისთავად არ არის განმასხვავებელუნარიანი.
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