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publicznej, co oznacza, że podmiot, któremu przysługuje 
prawo ochronne jest wyłącznie uprawniony do korzystania 
z danego oznaczenia.

Przy ocenie zdolności odróżniającej danego oznaczenia 
należy brać pod uwagę nie tylko zdolność danego oznaczenia 
do identyfikowania produktu jako pochodzącego z danego 
przedsiębiorstwa, ale również interesy innych przedsiębior-
ców prowadzących taką samą działalność gospodarczą na 
tym samym rynku. Wynika to z tego, że przyznanie oznacze-
niu zdolności odróżniającej nie może służyć monopolizacji 
przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń, które powinny na-
leżeć do domeny publicznej (Wyrok NSA z dnia 30.03.2006 
roku, II GSK 15/05). Stanowisko to jest charakterystyczne dla 
występującej w ostatnim czasie tendencji Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) do zawężającej 
ochrony znaków towarowych. W ostatnich latach w orzecz-
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je otwarty). Ich celem jest przekazanie informacji o cechach 
jakościowych produktu oraz jego promocja na danym rynku 
(Żelechowski 2014: 279-283). 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy po-
woduje, że dane oznaczenie zostaje wyłączone z domeny 
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oraz ich oceną, a także na sformułowaniu postulatów w zakresie 
zapobiegania nadmiernej monopolizacji kształtów zarówno na po-
ziomie udzielania, jak i wykonywania prawa ochronnego na znak 
towarowy.
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nictwie TSUE na pierwszy plan wysunięto interes ogólny wol-
ności konkurowania, uzasadniając go dążeniem do tego, by 
ochrona na podstawie przyznanego prawa ochronnego na 
znak towarowy nie prowadziła do przyznania ich właścicie-
lom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne 
towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach 
konkurencyjnych. 

W najnowszych orzeczeniach TSUE zostało podkre-
ślone, że należy uniknąć sytuacji, w której wyłączne i stałe 
prawo, które nadaje znak towarowy, mogłoby służyć ogra-
niczeniu wolności konkurowania i zatarciu podstawowej 
funkcji znaku towarowego, tj. pełnienia funkcji odróżniają-
cej (Wyrok TSUE z dnia 18.09.2014 roku, C-205/13; Wyrok 
SPI z dnia 27.10.2005 roku, T-305/04). Takie wykonywanie 
prawa ochronnego nie tylko byłoby sprzeczne z podstawo-
wymi funkcjami znaków towarowych, ale również z całym 
systemem prawnej ochrony własności intelektualnej, który 
to właśnie ma zapewnić przejrzystość rynku oraz swobodę 
przepływu towarów i usług.

Interes ogólny służący utrzymaniu w domenie publicznej 
pewnych oznaczeń jest szczególnie akcentowany w przypad-
ku oznaczeń, które są odzwierciedlone w kształcie (Szpunar 
2014: punkty 27-28). Interes ten został wyrażony w artykule 
7 ustęp 1 litera e rozporządzenia nr 207/2009 (Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) oraz artykuł 
3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95/WE (Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22.10.2008 
roku, mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych), w któ-
rych znajdują się bezwzględne podstawy odmowy rejestra-
cji trójwymiarowego oznaczenia jako znaku towarowego. 
Stwierdzenie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wy-
mienionych w powyższych przepisach stanowi bezwzględną 
i ostateczną przeszkodę rejestracji oznaczenia jako znaku to-
warowego, co oznacza, że zbędne staje się badanie zdolności 
odróżniającej oznaczenia, a uzyskanie jej nawet w sposób 
wtórny nie powoduje uchylenia zawartych w tym przepisie 
przeszkód rejestracyjnych (Szpunar 2014: punkt 16; Wyrok 
ETS z dnia 8.04.2003 roku w sprawach połączonych C-53/01, 
C-54/01 i C-55/01: punkt 68).

Artykuł 7 ustęp 1 litera e rozporządzenia nr 207/2009 
oraz artykuł 3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95/WE znaj-
dują swoje uzasadnienie w przesłankach aksjologicznych sys-
temu ochrony znaków towarowych, którego celem jest stwo-
rzenie systemu uczciwej konkurencji przez realizację zasad 
przejrzystego rynku. Jego zamierzeniem jest wyeliminowanie 
sytuacji, w których istnienie praw wyłącznych do znaku to-
warowego mogłoby doprowadzić do zakłócenia równowagi 
pomiędzy uczestnikami wolnego rynku. Dotyczy to w szcze-

gólności sytuacji, gdy prawem ochronnym jest objęty kształt 
będący jednoczenie formą (kształtem) towaru, jego opako-
wania (TSUE uznał, że w przypadku trójwymiarowego znaku 
towarowego będącego opakowaniem produktu należy takie 
opakowanie zrównać z kształtem towaru, co oznacza, że opa-
kowanie należy objąć pojęciem kształtu w rozumieniu arty-
kułu 3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95; Wyrok ETS z dnia 
12.02.2004 roku, C-218/01: punkt 37), czy też przestrzeni 
handlowej, w której działalność gospodarczą prowadzi dany 
podmiot. Przepis ten ma zapobiec sytuacji, w której zastrze-
żenie wyłączności korzystania z kształtu, z punktu widzenia 
skuteczności konkurowania, pozwalałoby na uzyskanie nie-
uczciwej przewagi konkurencyjnej, co ostatecznie prowadzi-
łoby do podważenia celu istnienia systemu ochrony znaków 
towarowych (Szpunar 2016: punkty 29-35).

W orzecznictwie TSUE i działalności EUIPO dostrze-
galne są rozbieżności w podejmowaniu środków przeciw-
działających nadmiernej monopolizacji kształtów. W zależ-
ności od chwili stosowania tych środków można wyróżnić 
dwa modele przeciwdziałania nadmiernej monopolizacji 
kształtów. Zgodnie z pierwszym modelem, zdecydowanie 
bardziej liberalnym, stosowanie środków zapobiegających 
monopolizacji kształtów następuje na etapie wykonywa-
nia uzyskanego prawa ochronnego. Charakterystyczna dla 
niego jest wąska interpretacja bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych, a co za tym idzie również wąska interpre-
tacja ewentualnych działań stanowiących naruszenie udzie-
lonego prawa ochronnego. Wąskie ujęcie bezwzględnych 
przeszkód rejestracyjnych jest częstą przyczyną później-
szego stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa 
ochronnego na znak towarowy, a weryfikacja czy konkretny 
kształt jest kształtem, który powinien należeć do domeny 
publicznej, czy też powinien być objęty prawem wyłącz-
nym, następuje na etapie wykonywania prawa i korzysta-
nia z danego kształtu przez uprawnionego oraz ewentualnie 
inne podmioty.

Drugi model zakłada, że środek zapobiegawczy jest sto-
sowany na etapie udzielania prawa ochronnego na trójwy-
miarowy znak towarowy, czego konsekwencją jest odmowa 
objęcia ochroną danego oznaczenia. Jest to jednoznaczne 
z szeroką wykładnią przesłanek stanowiących bezwzględne 
przeszkody rejestracyjne. 

Wobec tego, należy wziąć pod rozwagę, co stanowi 
przyczynę zróżnicowanego podejścia do tematu wyłącze-
nia z domeny publicznej pewnych kształtów, jakie są tego 
konsekwencje, a także jakie środki należałoby podjąć, aby 
zapobiec uzyskiwaniu monopolu na korzystanie z pewnych 
kształtów, który ogranicza swobodę konkurowania, a jedno-
cześnie zapewnić istnienie możliwie jak najbardziej przej-
rzystego systemu ochrony oznaczeń trójwymiarowych, któ-
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lub usług innych przedsiębiorstw. Dodatkowo, przedstawie-
nie zagospodarowania powierzchni sprzedażowej w formie 
rysunku także może umożliwiać odróżnianie towarów lub 
usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przed-
siębiorstw i spełnić w ten sposób przesłankę odróżnienia 
towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów 
i usług innych przedsiębiorstw. Zdaniem Trybunału nie moż-
na wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażo-
wej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli 
zidentyfikować towary lub usługi, w odniesieniu do których 
wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przed-
siębiorstwa. 

Wyrok ten stanowi przejaw liberalnej interpretacji bez-
względnych przeszkód rejestracyjnych, a samo orzeczenie 
wzbudziło bardzo wiele kontrowersji. Przede wszystkim 
TSUE pominął w ogóle rozważania nad istotą „oznaczenia” 
jako takiego i konsekwencji przełożenia tej istoty na znaki 
przestrzenne. Mając do czynienia ze znakiem słownym, czy 
graficznym dwuwymiarowym, jego „oznaczenie” zawsze 
będzie odpowiadać naszej percepcji. Zawsze widzimy znak 
tak jak został on zarejestrowany. Oznaczenie więc i jego for-
ma graficzna są ze sobą w pełni zgodne w rzeczywistości. 
Odmiennie jest w przypadku znaków przestrzennych. Trój-
wymiarowość ma to do siebie, że nie da się jej przedstawić 
w pełni na kartce papieru. Zgłoszenie znaku trójwymiarowe-
go na formularzu zgłoszeniowym w postaci rysunku zawsze 
więc będzie nieco zakłamane i nigdy nie będzie oddawać 
w pełni rzeczywistego wyglądu oznaczenia, ani jego formy 
graficznej. W przypadku znaku przestrzennego, jakim jest 
wystrój pomieszczenia, gdzie znajduje się duża ilość elemen-
tów o różnych kształtach i wyglądzie, które są poustawiane 
w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej odległości 
od siebie, graficzne przedstawienie takiej powierzchni jest 
niezwykle trudne, żeby nie stwierdzić, że wręcz niemożliwe. 
Odwiedzający sklep nie będą go oglądać tylko z jednej per-
spektywy en face, jak na załączonych do zgłoszenia rysun-
kach, ale od wewnątrz sklepu, a postrzeganie całej przestrze-
ni będzie zależne od tego z jakiego ujęcia obserwator będzie 
akurat znak obserwował. Należy również zwrócić uwagę, że 
znak Apple był zgłoszony dla określonych usług, a nie towa-
rów. Ta subtelna różnica powoduje, że znak usługowy pełni 
więc w istocie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa i wska-
zuje na podmiot świadczący usługi, a nie usługę jako taką 
(Promińska 2011: 317). Konsekwencją tego jest wielokrotnie 
wyrażany w doktrynie pogląd, że przepisy dotyczące znaków 
towarowych powinno stosować się do znaków usługowych 
jedynie odpowiednio. Zatem z jeszcze większą ostrożnością 
należy podchodzić do możliwości przyznania tej kategorii 
znaków zdolności odróżniającej, zarówno w ujęciu abstrak-
cyjnym, jak i konkretnym. 

ry da gwarancję swobody rywalizacji rynkowej i nie będzie 
podważał założeń stojących u podstaw systemu ochrony 
znaków towarowych. 

Przeciwdziałanie nadmiernej monopolizacji 
kształtów – porównanie systemów ochrony

Stosowanie środków ochrony na etapie wykonywania 
uzyskanego prawa ochronnego

Pierwszy ze wskazanych wyżej modeli daje prymat 
rozszerzającej ochronie trójwymiarowych oznaczeń. Zgod-
nie z nim przesłanki stanowiące bezwzględne przeszkody 
rejestracyjne należy interpretować wąsko, co sprzyja uzy-
skiwaniu monopolu na kształt będący oznaczeniem trójwy-
miarowym. Ponadto, należy rozróżnić dominację na danym 
rynku w sensie prawnym i faktycznym. Dominacja w sensie 
prawnym i wykonywanie praw własności intelektualnej nie 
stanowi naruszenia równowagi na wspólnym rynku. Stanowi 
wyjątek od zasady swobody konkurencji, wobec czego pod-
miot uprawniony może zakazać osobom trzecim korzystania 
z przedmiotu prawa w celach gospodarczych, gdyż właśnie 
zabezpieczenie się przed konkurencją jest istotą wykonywa-
nia praw wyłącznych (Du Vall 2010: 5-34). Niemniej jednak 
pewne sposoby wykonywania prawa wyłącznego, wynikają-
cego z udzielonej ochrony prawnoznakowej, mogą stanowić 
naruszenie prawa wspólnotowego, a w szczególności zasady 
swobody przepływu towarów i usług (Du Vall 2010: 5-34). 

Wąska interpretacja bezwzględnych przeszkód reje-
stracyjnych została zaprezentowana w wyroku TSUE z dnia 
10.07.2014 roku (Wyrok TSUE z dnia 10.07.2014 roku, 
C-421/13) w sprawie Apple Inc. (dalej: Apple) przeciw-
ko Deutche Patent und Markenamt. W wyroku tym TSUE 
stwierdził, że zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej 
przedstawione w formie zwykłego rysunku, bez wskaza-
nia rozmiaru ani proporcji konkretnych elementów tej po-
wierzchni sprzedażowej, może być zarejestrowane jako znak 
towarowy dla towarów oraz usług polegających na różnych 
świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta do 
nabycia towarów zgłaszającego. Trybunał uznał, że rysunki 
trójwymiarowe można zaliczyć do kategorii oznaczeń, któ-
re są przedstawialne w formie graficznej i nie można wy-
kluczyć, że samo zagospodarowanie przestrzeni handlowej 
pozwoli zidentyfikować towary lub usługi pochodzące z da-
nego przedsiębiorstwa. Ponadto, TSUE stwierdził, że przed-
stawienie, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni 
sprzedażowej za pomocą zbioru linii, konturów i form, może 
stanowić znak towarowy pod warunkiem, że umożliwia od-
różnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów 
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W wyroku w sprawie Apple TSUE zdaje się przyjął rów-
nież wąskie rozumienie przeszkód rejestracyjnych, o których 
mowa w artykule 3 ustęp 1 litery b-e dyrektywy 2008/95/
WE (zastąpionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającą na celu 
zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych. Bezwzględne przeszkody reje-
stracyjne w dyrektywie 2015/2436 znajdują się w artyku-
le 4), bowiem zgodnie z przepisami unijnymi nie powinny 
być rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie 
z kształtu zwiększającego znacznie wartości towaru.

We wcześniejszych orzeczeniach uznawano, że to, iż 
kształt nadaje towarowi istotną wartość, nie wyklucza tego, 
że znaczną wartość nadają temu towarowi również inne jego 
właściwości (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 6.10.2011 
roku, T-508/08). Innymi słowy, już sam fakt, że design da-
nego towaru lub w tym przypadku wnętrza jest elementem 
istotnym z punktu widzenia konsumenta, wskazuje na to, że 
kształt nadaje towarowi znaczną wartość. Nie ma przy tym 
znaczenia, że konsument bierze również pod uwagę inne 
właściwości danego towaru. 

Jednak w wyroku z dnia 10.07.2014 roku TSUE przyjął 
wykładnię, zgodnie z którą przesłanka „oznaczenia składają-
cego się z kształtu zwiększającego znaczenie wartość towa-
ru” ma zastosowanie tylko w takich sytuacjach, w których 
walory estetyczne danego kształtu są tak ważne, że główna 
funkcja znaku towarowego traci znaczenie. Ma to miejsce 
wówczas, gdy wartość gospodarcza danego towaru opiera 
się wyłącznie na wzornictwie, tak jak w przypadku dzieł sztu-
ki użytkowej lub niektórych wyrobów kolekcjonerskich (po-
gląd charakterystyczny dla orzecznictwa sądów niemieckich, 
dotychczas odrzucany przez TSUE; Wyrok z dnia 24 maja 
2007 roku, „Fronthaube”, (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71: 
punkt 23).

Tak liberalne podejście może jednak doprowadzić do 
nadmiernej monopolizacji kształtów, które w rzeczywistości 
nie mają zdolności odróżniającej i powinny nadal należeć do 
domeny publicznej. Przyznanie prawa ochronnego na znak 
towarowy, pomimo szeregu wątpliwości co do zasadności 
objęcia danego oznaczenia ochroną powoduje, że koniecz-
ne będzie ewentualne ograniczenie zakresu ochrony tego 
znaku towarowego na etapie wykonywania prawa i wąskie 
interpretowanie potencjalnych działań naruszających upraw-
nienia Apple. Tylko takie zawężenie zakresu ochrony będzie 
korespondować z widocznym w ostatnich latach trendem 
do przeciwdziałania monopolizacji kształtów i zawężającej 
ochrony znaków towarowych. 

Podobnie wąska wykładnia bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych została zaprezentowana w wyroku z dnia 
25.11.2014 roku w sprawie Simba Toys GmbH Co. KG prze-

ciwko OHIM (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25.11.2014 
roku, T-450/09), w którym to Sąd Unii Europejskiej uznał, że 
kształt kostki Rubika nie jest zdeterminowany jej względami 
funkcjonalnymi. Wydając orzeczenie Sąd kierował się wcze-
śniejszym orzeczeniem w sprawie LEGO Juris przeciwko 
OHIM (Wyrok TSUE z dnia 14.09.2010 roku, C-48/09 P). Sąd 
nawet zawiesił postępowanie do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie LEGO przyjmując wykładnię przesłanki kształtu 
niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, zapropo-
nowaną właśnie przez Trybunał w tej sprawie. Ostatecznie 
Sąd Unii Europejskiej doszedł jednak do całkiem odmiennych 
konkluzji niż te poczynione przez Trybunał w sprawie LEGO. 
Czym zatem różni się kostka Rubika od klocka LEGO?

W wyroku z dnia 25.11.2014 roku Sąd oddalił skargę 
Simba Toys uznając, że kostka Rubika może stanowić znak 
towarowy. Zdaniem Sądu funkcja techniczna kostki Rubika 
wynika z mechanizmu znajdującego się wewnątrz kostki i nie 
jest w żaden sposób związana ze strukturą siatki kostki oraz 
czarnymi liniami stanowiącymi część struktury kostki, wi-
docznymi na rysunku zgłoszeniowym. Innego zdania był skar-
żący, który twierdził, że konsumenci będą postrzegać owe 
czarne linie i strukturę siatki jako umożliwiające wprowadze-
nie w ruch poszczególnych elementów kostki. Co ciekawe, 
Sąd wskazał, że odmowa rejestracji jako znaku towarowego 
możliwa jest jedynie co do tych oznaczeń, które tworzone są 
„wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania 
efektu technicznego. Wobec tego, rejestracji nie podlegają 
tylko te kształty towaru, które stanowią jedynie wyraz zasto-
sowania technicznego i których rejestracja uniemożliwiłaby 
korzystanie z tego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa. 

Natomiast przyjęcie w sprawie klocka LEGO, że nie pod-
legają rejestracji wyłącznie kształty niezbędne do uzyskania 
efektu technicznego doprowadziło do unieważnienia znaku 
towarowego. TSUE stwierdził, że wypustki umieszczone na 
klocku są niezbędne do uzyskania efektu technicznego po-
legającego na łączeniu klocków. Trybunał podkreślił, że re-
jestracja oznaczenia składającego się z kształtu niezbędnego 
do osiągnięcia efektu technicznego jest wykluczona nawet, 
jeśli efekt techniczny może zostać osiągnięty za pomocą in-
nych kształtów (kształtów zamiennych). Pomimo tego, Sąd 
kierując się orzeczeniem w sprawie LEGO uznał, że nie ma 
związku pomiędzy możliwością przesuwania poszczególnych 
elementów kostki Rubika, a istnieniem na powierzchni sze-
ścianu linii dzielących sześcian na wiele mniejszych elemen-
tów. Analiza obydwu orzeczeń nie rozświetla przyczyn tak 
odmiennego potraktowania obydwu znaków. 

Co istotne, w wyroku w sprawie LEGO Trybunał podkre-
ślił również, że każdą z wymienionych w artykule 7 ustęp 1 
rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji nale-
ży interpretować w świetle interesu ogólnego chronione-
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rządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 
roku w sprawie wspólnego znaku towarowego. Obecnie obo-
wiązującym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylają-
ce rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat 
na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego) ma na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków 
towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsię-
biorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy 
użytkowe danego towaru. Przy ocenie, czy dane oznaczenie 
spełnia przesłanki, o których mowa w artykule 7 rozporzą-
dzenia 40/94 organ powinien przeprowadzić pogłębione 
badanie. Wcześniejsza, zbyt wąska interpretacja bezwzględ-
nych przeszkód rejestracyjnych doprowadziła do uzyskania 
monopolu prawnego na korzystanie z mechanizmu, a system 
ochrony znaków towarowych został wykorzystany do ochro-
ny pewnego rodzaju funkcji technicznej wyrażonej w kształ-
cie i układzie wewnętrznym urządzenia, których konsument 
mógłby poszukiwać w towarach innych podmiotów, będą-
cych uczestnikami wspólnego rynku. Zdaniem Trybunału, 
przy ocenie, czy dany kształt pełni tylko i wyłącznie funkcję 
techniczną należy przeprowadzić pogłębione badanie. Kształt 
widoczny na rysunku zgłoszeniowym sam w sobie może nie 
wskazywać na jakąkolwiek funkcję techniczną, ale może być 
efektem zastosowania pewnego mechanizmu wewnętrzne-
go. Kształt ten i mechanizm wzajemnie się warunkują, wobec 
tego przy ocenie występowania bezwzględnych przeszkód re-
jestracyjnych należy uwzględniać także funkcję techniczną, 
która jest wyrażona w kształcie, choć nie jest widoczna. 

Stosowanie środków ochrony na etapie 
udzielania prawa ochronnego

Tendencja do zawężającej ochrony znaków towarowych 
jest dostrzegalna w najnowszym orzecznictwie TSUE i charak-
terystyczna dla drugiego z wyżej wskazanych modeli. Zarów-
no w sprawie Bang & Olufsen A/S przeciwko OHIM (Wyrok 
Sądu Unii Europejskiej z dnia 6.10.2011 roku, T-508/08, dalej: 
Bang & Olufsen A/S), w której wnioskowano o odmowę re-
jestracji oznaczenia jako znaku towarowego, jak i w sprawie 
Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S, Stokke Neder-
land BV, Peterowi Opsvikowi, Peter Opsvik A/S (Wyrok TSUE 
z dnia 18.09.2014 roku, C-205/13, dalej: Hauck GmbH & Co. 
KG), o stwierdzenie nieważności decyzji o rejestracji znaku 
towarowego, bezwzględne przeszkody rejestracyjne dotyczą-
ce kształtu zinterpretowano w sposób możliwie najszerszy. 

go przez każdą z nich, bowiem przeciwdziałanie uzyskaniu 
monopolu na kształt i ochrona interesu ogólnego zostały 
wyrażone właśnie w bezwzględnych przeszkodach rejestra-
cyjnych, określonych w tym przepisie. Sformułowane przez 
prawodawcę zasady odzwierciedlają w tym względzie wy-
ważenie dwóch aspektów, z których każdy może przyczynić 
się do ustanowienia systemu zdrowej i uczciwej konkurencji. 
Natomiast okoliczność, że rejestracja kształtu klocka LEGO 
jako znaku towarowego wpłynie na dostępność rozwiązania 
technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, a który ma 
wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicie-
lowi takiego znaku towarowego zakazanie używania przez 
inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształ-
tów podobnych. Wobec tego, również duża liczba kształtów 
zamiennych stałaby się niedostępna dla innych uczestników 
wspólnego rynku. Stałoby się tak szczególnie w przypad-
ku kumulacji rejestracji różnych, wyłącznie funkcjonalnych 
kształtów jednego produktu, która to kumulacja mogłaby 
całkowicie uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wytwa-
rzanie i dokonywanie obrotu niektórymi towarami, które 
spełniają określoną funkcję techniczną. Dlatego też pozycja 
przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie tech-
niczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowa-
dzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika 
z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania technicz-
nego, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu 
w wyniku rejestracji kształtu jako znaku towarowego. Takie 
działanie może stać się ewentualnie przedmiotem badania 
z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. 

Brak jednolitego i klarownego stanowiska TSUE w kwe-
stii wykładni bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, do-
tyczących trójwymiarowych znaków towarowych, można do-
strzec na przykładzie kolejnego orzeczenia w sprawie Simba 
Toys, wydanego 10.11.2016 roku przez Trybunał na skutek 
odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej wniesionego 
przez skarżącego. 

W wyroku tym Trybunał wskazał, że prawo znaków to-
warowych stanowi zasadniczy element systemu konkuren-
cji, w którym każde przedsiębiorstwo powinno mieć możli-
wość rejestrowania oznaczeń, które wyeliminują możliwość 
wprowadzenia konsumentów w błąd i pozwolą na odróżnie-
nie towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa od 
towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Jednak 
każdą z wymienionych w artykule 7 ustęp 1 rozporządzenia 
nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji należy interpretować 
w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich. 
W tym kontekście Trybunał wskazał, że artykuł 7 ustęp 1 lite-
ra e) podpunkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 (Rozporządzenie 
Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego, które zostało zastąpione rozpo-
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Głównym zagadnieniem poddanym rozważaniom TSUE 
w wyżej wskazanych orzeczeniach była interpretacja arty-
kułu 3 ustęp 1 punkt e dyrektywy 89/104/EWG (Dyrektywa 
Rady 89/104/EWG z dnia 21.12.1988 roku mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych, zastąpiona obecnie obowiązu-
jącą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/
WE z dnia 22.10.2008 roku), wymieniającego bezwzględne 
przeszkody rejestracyjne oznaczenia, będącego jednocześnie 
kształtem produktu. W wyroku w sprawie Bang & Olufsen 
A/S Sąd jednoznacznie wskazał, iż kształt zwiększający war-
tość towaru wyklucza możliwość jego rejestracji bez względu 
na fakt, że inne walory produktu również wpływają na pod-
niesienie jego wartości i są zauważalne dla konsumentów. 
W sprawie podniesiono, iż przesłanka zwiększenia wartości 
towaru powinna mieć zastosowanie w przypadku towarów, 
które bazują wyłącznie na kształcie i od tego kształtu zależy 
ich wartość (np. biżuteria). Do odmiennych wniosków do-
szedł jednak Sąd Pierwszej Instancji, który uznał, iż przepis 
ten stosuje się do wszystkich towarów, włącznie z tymi, dla 
których kształt zwiększający znacznie jego wartość jest jed-
nym z wielu elementów przesądzających o atrakcyjności na 
danym rynku, a jednocześnie kształt nie jest wyłączną prze-
słanką decydującą o ewentualnym jego wyborze przez kon-
sumenta. 

Wykładnia przeprowadzona przez Trybunał wydaje 
się być bardzo restrykcyjna, jednak pozostaje w zgodności 
z przepisami o ochronie znaków towarowych. Wynika to 
przede wszystkim z istoty i celu systemu ochrony znaków 
towarowych, a także głównej funkcji znaku, który powinien 
zapewnić możliwość odróżnienia towarów i usług pocho-
dzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług po-
chodzących z innych przedsiębiorstw. Zdolność odróżniają-
ca danego oznaczenia nie może być jednak interpretowana 
w oderwaniu od interesu ogólnego. Odmienna interpretacja 
byłaby sprzeczna z samą ideą systemu ochrony znaków to-
warowych. 

Podobnie szeroka wykładnia bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych została zaprezentowana przez TSUE w spra-
wie Hauck GmbH & Co. KG, w której Trybunał stanął przed 
wyzwaniem dokonania interpretacji jednej z przesłanek sta-
nowiących bezwzględną przeszkodę rejestracyjną w postaci 
„oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu mające-
go charakter funkcjonalny”, TSUE uznał, iż funkcjonalność 
produktu wynikająca z jego kształtu wyklucza możliwość 
rejestracji, skoro dana cecha może być poszukiwana przez 
konsumentów w produktach oferowanych przez konkuren-
tów rynkowych podmiotu ubiegającego się o uzyskanie pra-
wa ochronnego. Należy podkreślić, na co również wskazał 
Trybunał, że oznaczenie obarczone bezwzględną przeszkodą 

rejestracyjną nigdy nie może nabyć wtórnej zdolności od-
różniającej. Wobec tego, jeśli bezwzględna przeszkoda re-
jestracyjna istniała w chwili przyznania prawa ochronnego, 
to nie zostanie wyeliminowana poprzez używanie danego 
oznaczenia. 

Ze względu na de facto nieograniczoną czasowo moż-
liwość ochrony znaków towarowych, producenci próbują 
uzyskać prawo ochronne na kształty, które nie spełniają 
ku temu przesłanek, jednak w przeciwieństwie do prawa 
ochronnego na wzór przemysłowy, zapewniają niekończą-
cy się monopol korzystania z danego kształtu wyłączając 
go z domeny publicznej i uniemożliwiając konkurentom 
rynkowym używanie w działalności gospodarczej nie tylko 
kształtów identycznych z zarejestrowanymi, ale również 
podobnych, co może doprowadzić do poważnych zaburzeń 
w funkcjonowaniu rynku (Szpunar 2014: punkty 32-33). 
Nie pozostaje to też bez wpływu na sytuację konsumen-
tów, którzy są zmuszeni do korzystania z towarów lub usług 
jednego przedsiębiorcy, gdyż nie mają możliwości poszuki-
wania choćby podobnych, u innych podmiotów uczestni-
czących w danym rynku. 

Należy uznać, że w niektórych przypadkach wykony-
wanie prawa ochronnego na znak towarowy, zwłaszcza je-
śli prawo to jest wykonywane w sposób niezgodny z jego 
gospodarczym przeznaczeniem, może prowadzić do wyko-
rzystania systemu ochrony znaków towarowych oraz uzy-
skanego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, 
a w konsekwencji monopolizacji kształtów, które często 
stanowią nieodzowny element przy stosowaniu pewnych 
użytecznych rozwiązań. Biorąc pod uwagę szereg proble-
mów przeanalizowanych powyżej należy podkreślić, że 
wykluczenie możliwości monopolizacji danego kształtu już 
w początkowym stadium badania oznaczenia jako spełnia-
jącego warunki dla uznania go za znak towarowy, wydaje 
się być lepszym rozwiązaniem, niż ewentualne późniejsze 
stosowanie środków przeciwdziałających monopolizacji.

W tym miejscu należy wskazać, że istnieje również inna 
forma ochrony nowych postaci wytworów (towarów) na-
danych im przez kształt. Są to przepisy o ochronie wzorów 
przemysłowych, którym należy nadać prymat w ochronie 
stricte wizualnych rozwiązań. Co prawda, prawo unijne do-
puszcza kumulatywną ochronę dóbr niematerialnych (ar-
tykuł 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13.10.1998 roku w sprawie prawnej ochrony 
wzorów), to trzeba jednak pamiętać, że zgoła odmienne 
funkcje i wartości aksjologiczne leżą u podstaw systemu 
ochrony znaków towarowych oraz systemu ochrony wzo-
rów przemysłowych, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
procesu badania zdolności odróżniającej danego kształtu, 
która powinna mieć charakter pogłębiony. 
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Postulaty w zakresie zapobiegania nadmiernej 
monopolizacji kształtów na poziomie udzielania 

i wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy

Wśród kwestii związanych z rejestracją przestrzennych 
znaków towarowych wiele z nich wzbudza znaczne kontro-
wersje. Dotyczą one zarówno samej zdolności odróżniającej 
przestrzennych znaków towarowych w ogólności, zasadności 
objęcia ochroną prawnoznakową kształtów, jak i wykładni 
przesłanek stanowiących bezwzględne przeszkody rejestra-
cyjne oznaczeń trójwymiarowych. Stan taki wynika z pewnej 
niejednolitości w orzecznictwie. Nie jest bowiem do końca 
jasne, co stanowi przyczynę zróżnicowanej wykładni bez-
względnych przeszkód rejestracyjnych, a także jakimi kryte-
riami kieruje się TSUE decydując się na wąską albo szeroką 
wykładnię bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych. 

Z jednej strony mamy dość kontrowersyjne orzeczenie 
w sprawie Apple oraz wyrok Sądu Unii Europejskiej w spra-
wie Simba (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25.11.2014 
roku, T-450/09), w których przyjęto bardzo wąską wykład-
nię bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, opowiadając 
się jednocześnie za szeroką ochroną oznaczeń trójwymiaro-
wych. Z drugiej strony w sprawach Bang & Olufsen, Hauck, 
LEGO oraz w wyroku Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 
Simba (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10.11.2016 
roku, C 30/15 P) te same przeszkody rejestracyjne zostały 
ujęte bardzo szeroko. Niewątpliwie pewna niespójność 
w interpretacji bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych 
jest dostrzegalna w orzeczeniach wydanych na kanwie spo-
ru dotyczącego zdolności odróżniającej kształtu będącego 
kostką Rubika oraz sprawy LEGO, w których stosując tę samą 
wykładnię przesłanki kształtu pełniącego funkcję techniczną, 
Trybunał oraz Sąd Unii Europejskiej doszły parokrotnie do 
odmiennych konkluzji. 

Wymaga podkreślenia, że najnowsze i najstarsze z przy-
toczonych orzeczeń dzieli sześć lat. Pomimo upływu czasu 
nie została jednak wypracowana żadna reguła stanowiąca 
jednolitą linię orzeczniczą, co powoduje, że sprzeczne in-
terpretacje przeplatają się ze sobą. Rodzi to niepewność 
prawa, a także skutkuje nierównym traktowaniem różnych 
podmiotów w rodzajowo podobnych sprawach. Może to do-
prowadzić do sytuacji, w których próba rejestracji oznacze-
nia spotka się z odmową, albo zostanie stwierdzona nieważ-
ność decyzji udzielającej prawa ochronnego na podstawie 
tych samych przepisów, które w podobnym wypadku zosta-
ły zinterpretowane całkowicie odmiennie. Taki stan rzeczy 
nie może być aprobowany. Niedokładne ustalenie zakresu 
ochrony znaków towarowych może negatywnie wpływać na 
wolną konkurencję z uwagi na poważną siłę rynkową zna-
ków towarowych (Tischner 2015: 281, wraz ze wskazaną tam 

Podsumowanie

Porównując dwa modele przeciwdziałania monopoli-
zacji kształtów, efektywniejszy wydaje się być model kon-
troli przeprowadzanej na etapie rejestracji oznaczenia. 
Na pierwszy rzut oka model ten może sprawiać wrażenie 
wadliwego, ze względu na ograniczenie ochrony oznaczeń, 
wysunięcie na pierwszy plan interesu ogólnego wolności 
konkurowania oraz ewidentną promocję naśladownictwa. 
Jednak interes ogólny uzasadnia dążenie, aby ochrona na 
podstawie prawa znaków towarowych nie prowadziła do 
przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania tech-
niczne lub funkcjonalne właściwości towarów, których użyt-
kownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. 
Choć pozornie może się wydawać, że model ten prowadzi 
do zawężenia ochrony znaków towarowych, to jednak tyl-
ko taka interpretacja powoduje, że nie umyka podstawowa 
funkcja znaku towarowego jaką jest odróżnianie towarów 
pochodzących z danego przedsiębiorstwa od towarów po-
chodzących z innych przedsiębiorstw i tylko taka wykładnia 
bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych oznaczeń trójwy-
miarowych jest zgodna z założeniami aksjologicznymi, które 
legły u podstaw systemu ochrony znaków towarowych. 

Jak zauważa K. Szczepanowska-Kozłowska, „moty-
wem ustanowienia bezwzględnych przeszkód rejestracji 
nie jest (w odróżnieniu od przeszkód względnych) ochro-
na interesów indywidualnych, które mogłyby zostać na-
ruszone w wyniku rejestracji danego oznaczenia, lecz in-
teresu o charakterze ogólnym (publicznym), wyrażającym 
się w dążeniu do rejestracji takich oznaczeń, które mogą 
w sposób należyty spełniać funkcję znaku towarowego, nie 
ograniczając nadmiernie swobody pozostałych podmiotów 
działających w obrocie” (Szczepanowska-Kozłowska 2012: 
565; Nowińska 2015: 376-378 i 394-397).

Szeroka wykładnia oraz precyzyjne badanie bezwzględ-
nych przeszkód rejestracyjnych na etapie ubiegania się 
o przyznanie prawa ochronnego, a finalnie odmowa reje-
stracji w przypadku ich wystąpienia, chroni przed stworze-
niem i nadużywaniem pozycji dominującej uczestnika rynku 
poprzez wykorzystanie kształtu objętego prawem ochron-
nym oraz zapobiega późniejszemu ponownemu badaniu 
występowania bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych 
i ewentualnie stwierdzenia nieważności decyzji udzielają-
cej prawa ochronnego. 

Model ten sprzyja również ochronie przed zatarciem 
granicy pomiędzy znakiem towarowym jako oznaczeniem 
odróżniającym, a znakiem towarowym jako oznaczeniem 
wskazującym jedynie na wartość, funkcjonalność, czy też 
poczucie luksusu związanego z wyborem danego towaru 
przez konsumenta.
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literaturą), które wykluczają z domeny publicznej nie tylko 
znaki identyczne ale również podobne. Trybunał powinien 
jednoznacznie określić kierunek, w jakim zmierza wykładnia 
przytoczonych wcześniej przepisów, a także wskazać konkret-
ną interpretację wymienionych w nich przeszkód rejestra-
cyjnych.

Podstawowym problemem, jaki pojawia się w przypad-
ku ochrony kształtu jako znaku towarowego jest asymetria 
pomiędzy przedmiotem, a zakresem ochrony (Tischner 
2015: 346). Istnieje bardzo cienka granica dzieląca formę 
(kształt) towaru lub opakowania, który może stanowić znak 
towarowy i być przedmiotem ochrony, od produktu samego 
w sobie, który nie podlega ochronie prawnoznakowej. Roz-
wiązania funkcjonalne i estetyczne, a także ich wytwarzanie 
oraz dystrybucja mogą być chronione na gruncie innych 
praw własności intelektualnej (Tischner 2015: 277, wraz ze 
wskazaną tam literaturą). W przypadku kształtu nadające-
go dodatkową wartość obiektowi, bardziej racjonalne jest 
uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, które to 
prawo zostało wprowadzone właśnie w celu ochrony walo-
rów wizualnych wytworu. Natomiast w przypadku potrzeby 
ochrony produktu jako takiego i jego funkcjonalnych rozwią-
zań odpowiednie będzie udzielenie prawa ochronnego na 
wzór użytkowy lub w przypadku rozwiązań cechujących się 
znacznym poziomem innowacyjności oraz spełniającym inne 
przesłanki pozwalające na uznanie rozwiązania za wynalazek 
(artykuł 24 Ustawy z dnia 30.06.2000 roku prawo własności 
przemysłowej, Dz.U. z 2013 roku poz. 1410) – ochrona pa-
tentowa. 

„Wykorzystanie prawa znaków towarowych w celu roz-
ciągnięcia wyłączności na dobra niematerialne, które podle-
gają ochronie na podstawie innych praw własności intelek-
tualnej, mogłoby – po wygaśnięciu takich praw – prowadzić 
do naruszenia równowagi interesów, którą ustawodawca 
określił między innymi poprzez ograniczenie okresu ochro-
ny tych innych praw” (Szpunar 2014: punkt 37). Prawa wła-
sności intelektualnej mogą być bowiem wykorzystywane do 
zarezerwowania „zwykłego” rynku i zablokowania rozwoju 
innowacji poprzez ograniczenie dostępu do substytutów 
danego rozwiązania i zbudowania pozycji monopolistycznej 
(Du Vall 2010: 34). Co prawda przepisy prawa własności prze-
mysłowej zawierają instrumenty przeciwdziałające naduży-
ciu tych praw (możliwość udzielenia licencji przymusowej; 
Du Vall 2010: 34), to jednak konieczne jest poszukiwanie 
innych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia pew-
ności prawa. Zasadniczą rolę odgrywa tu orzecznictwo TSUE, 
który powinien przyjąć jednolite stanowisko w zakresie wy-
kładni bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych oznaczeń 
trójwymiarowych, czyniąc krok w zakresie ukrócenia prak-
tyk związanych z wykorzystywaniem praw z rejestracji znaku 

towarowego w celu stworzenia pozycji dominującej na da-
nym rynku. Dotychczasowe orzeczenia nie tworzą bowiem 
czytelnej linii, rozstrzygają pojedyncze i trudne do generali-
zowania przypadki, które jednak nie pozostają bez znaczenia 
dla dalszego rozwoju systemu ochrony znaków towarowych 
oraz prawa konkurencji.
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