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Louboutin cipők  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E4nbq2Hrh90&feature=related 

 

- $395 - $6000 

- 240 000 pár/év 

- 135 millió dollár/év 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E4nbq2Hrh90&feature=related
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Red Sole Mark – Piros talpú védjegy 

 

 

 

 

- women's high fashion designer 

footwear.  

- the color(s) red is/are claimed as a 

feature of the mark. The mark consists 

of a lacquered red sole on footwear. 

The dotted lines are not part of the 

mark but are intended only to show 

placement of the mark.  
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Yves Saint Laurent 
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Jogeset 

– Louboutin védjegybitorlás – ideiglenes intézkedés –  

 1 millió dollár kártérítés  
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Devil wears Prada – Ördög Pradat visel 
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Bírói ítélet – Judge Marrero 

– Fő kérdés: annak ellenére, hogy ezeket a cipőkről széles 
körben Ch. Louboutin—re asszociálnak, nem kellett volna-
e megtagadni a védjegyoltalmat? 

– Divat világában a színnek díszítő és esztétikai szerepe is 
van, amely központi szerepet játszik a verseny 
szempontjából 

– Bizonyítandó:  

  1.) megjelölés oltalomképes 

  2.) ugyanaz vagy az összetéveszthetőségig 
hasonló megjelölés YSL általi használata megtéveszti a 
fogyasztókat 
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Ítélet (2) – megjelölés oltalomképes-e 

– Elismeri, hogy léteznek színvédjegyek – előfeltétel: másodlagos 

jelentés (secondary meaning) 

– De feltétel: nem lehet funkcionális  

– szín nem lehet a termék lényege vagy célja vagy 

– nem befolyásolhatja annak árát vagy minőségét 

– Tehát: akkor lehet egy szín védjegy, ha szimbólumként szolgál arra, 

hogy termékeket mások hasonló termékeitől megkülönböztesse, tehát 

azok származására utaljon (Qualitex-ítélet) 

– De a divat világában a színnek speciális szerepe van 

  → Bíróságnak azt kell eldöntenie, tiltania kell-e a színekre 

 védjegyoltalmat 
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Ítélet (3) – szín szerepe a divat világában 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picasso          Monet  



      11 

Ítélet (4) – konklúzió 

– Mivel a piros talpnak nem csupán származási funkciója van – hanem 
egyéb, nem védjegy-funkciója is → jelentősen befolyásolná a versenyt 
azáltal, hogy a piac egyik szereplőjének potenciálisan kizárólagos jogot 
biztosítana a termék egy lényeges elemére 

– Majd a bíró kiterjeszti az összes cipőre – majd az összes női ruházatra 

– Mivel a védjegy leírásában az szerepel: high fashion designer footwear – 
nemcsak a magas sarkú, ami az ábrán szerepel → kiterjesztően 
értelmezhető 

– Amennyiben igazat adna Louboutin-nek azzal kiengedné a divatháború 
szellemét a palackból – mások színeket monopolizálnának 

– Mivel a bíróságnak komoly aggályai vannak a védjegy 
oltalomképességével kapcsolatban → nem látja valószínűsítettnek a 
védjegybitorlást és a tisztességetlen piaci magatartás megalapozottságát 
→ nem rendel el ideiglenes intézkedést  
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Színvédjegyek 

– Színek szerepe a mindennapi életünkben 

– OHIM nem tesz különbséget színes ábrás védjegy és szín per se között 

– Grafikai ábrázolhatóság 

– Megkülönböztető képesség - secondary meaning: bejelentett áruk vagy 
szolgáltatások vonatkozásában az adott szín(-kombináció) rendelkezik-e 
megkülönböztető képességgel (lajstromozáskor és bejegyezéskor; 
releváns fogyasztó)  

– Színnek az árutól elválaszthatónak kell lennie – nem lehet lényeges 
jellemzője 

– Nem lehet lajstromozni: - csak dekoratív célokat szolgál 

     - az áru természetes színe (tinta) 

     - leíró vagy funkcionalitása van (kábelek) 

     - generikus szín (posta – sárga) 

     - termék tulajdonságára utal (citrom – sárga) 

     - piacon már több versenytárs használja 
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Szín a festészetben 
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Szín a festészetben 
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Színvédjegyek – USA 

– Eleinte elutasító: Campbell Soup  - piros színt leves- 

konzervekre megtagadták 

 

– Fordulópont – 1995 – Qualitex-ügy:  

  - bizonyos körülmények között megfelelhet egy szín is a 
lajstromozási feltételeknek 

  - nem kaphat védelmet a szín, ha funkcionális – azaz, ha 
áru használata tekintetében elengedhetetlen vagy az áru költségét, 
minőségét  befolyásolja 

  - színnek nagy szerepe van abban, hogy az árut 
kívánatosabbá tegye → esztétikai funkcionalitás – származási 
funkció sérül, védjegyoltalmat meg kell tagadni 

  - secondary meaning:  
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Színvédjegyek USA (2) - funkcionalitás  

– Hivatkozás a funkcionalitásra: annak érdekében fogadták el, hogy a 
védjegyjog ne szolgálhasson örök monopóliumok megszerzésére 
hasznos áruk tekintetében – versenytársak legitim érdeke, hogy hasznos 
jellemvonásokat használják, ha az olcsóbb, jobb minőségű vagy 
hatékonyabban előállítható árut eredményez 

– Kétlépcsős teszt: 

 - tradicionális teszt – ha áru használata vagy célja szempontjából 
szükségszerű 

 - verseny-szükségszerűség tesztje – ha a funkcionális jellemző a 
versenytársat jelentős, nem hírnévhez kötött előnyhöz juttatná  

 

–  Esztétikai funkcionalitás: verseny szempontjából egy díszítő elem (áru 
jellemzője) másolása szükséges – csak esztétikai jellemző és nincs 
származás-funkciója 
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Kritika 

INTA brief of amicus curiae: 

 - bíróság helytelenül a piros színre terjesztette ki Louboutin védjegyét, ami 
csak lábbelik fényezett talpára vonatkozik → bíróság a védjegyet csupán egy 
színnek tekintette, amit egy művész vagy egy divattervező használna és nem 
egy érvényes védjegynek, ami a kérelmező áruinak származását jelöli – nem 
vette figyelembe a bejegyzett védjegyek érvényességének vélelmét 

 - tévesen tekinti a bíróság a védjegyet funkcionálisnak, és ebből kifolyólag 
érvénytelennek. Esztétikai funkcionalitásra alapozta a döntést, de nem a 
legújabb precedens alapján: használat elengedhetetlen a hatékony verseny 
szempontjából 

   
 

 

   Gucci              Burberry            Tiffany&Co             Prada                         Keds  
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Szerzői jog 

– Szerzői jogi védelem hiánya ruhatervekre USA-ban:  

 ―Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and threedimensional 
works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, 
globes, charts, diagrams, models, and technical drawings including architectural plans. 
Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not 
their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as 
defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, 
and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural 
features that can be identified separately from, and are capable of existing 
independently of, the utilitarian aspects of the article.‖ 

 

– Nálunk: az anyagra és magára a tervre is  

– USA-ban - védjegyjog: de akkor magát a védjegyet kell használni 

      - használati minta - D2 osztályban 

– Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act – 3 áv szerzői jogi védelem  
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Abraham AG Zürich 
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Utility design 

 


