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THESIS SUMMARY IN ENGLISH

What is a “weak” trade mark and how is it protected? This dissertation aims at
answering these questions by establishing the scope of legal protection of such marks in the
jurisprudence of the Office for Harmonization on the Internal Market (OHIM), European
Court of First Instance and the European Court of Justice. Because of the level of
harmonization of trade mark law within the European Union, as well as because of the role
these institutions play in the Community’s legal system, their practice has an immense effect
on the law of the Member States. That is why in order to establish the scope in which
“weak” trade marks are protected in Europe, one should start with the above analysis.
In order to conduct it however, one should firstly answer the question what a “weak”
trade mark actually is. On an intuitive level this seems to be a quite easy task. “Weak”
trademarks are a category of marks that is very often mentioned and almost instantly
recognizable among trade mark law practitioners all around the world. Yet, as one tries to
define it, setting up clear borders as to the scope of this term’s application in practice, it is
apparent that it is in fact not such an easy task. That is primarily because this term is not a
proper legal concept – it is not mentioned in European statutory law. What can be useful in
establishing a definition of this type of a mark is jurisprudence. It is a term relatively often
mentioned in decisions and judgments of European trade mark offices and courts.
Therefore, it can be assumed, that it is a predominantly practical and not statutory concept.
However, even the analysis of the relevant jurisprudence does not lead to satisfactory
outcomes, as a researcher encounters several significant problems.
Firstly, even though the reference to the concept of a „weak” trademark may be
intuitively quite often distinguished within the court’s or organ’s argumentation, it is
relatively rarely mentioned by name. It is most often described as a mark of a weak
distinctive character, or a mark containing descriptive or generic elements.
Secondly, even if we find several judicial synonyms of a “weak” trade mark, it
becomes apparent that the relevant organs or courts defined them in a different way. This is
was especially apparent for the author while comparing the understanding of this concept in
the rulings and decisions rendered in Poland and those concluded on a European level.
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The first seem to opt for a two-element classification, involving “weak” and “strong” marks,
while the latter clearly preferred to distinguish between three different categories of marks
(not including well-known and renowned marks): “weak” marks, marks of an average
distinctive level and those with an enhanced distinctiveness. This obviosly causes serious
differences in terms of the scope of the term “weak” trade mark in both of these
classifications. This conflict is simply insolvable.
In the light of the different approaches to the concept of a “weak” trade mark we are
however able to establish a common element for all of them. It is of course the fact that
such a mark is intuitively perceived as having only a weak distinctive character This
perception is commonplace, irrespective of the method of the applied method of classifying
trade marks according to their “strength”. Weak distinctive character is however still an
intuitive and at least to some extent subjective criterion. The conclusion should therefore
be, that “weak” trade marks are not (and should not be) a proper legal term, as it applies
subjective instruments in order to be defined.
Faced with such an imperfect definition of the concept of a “weak” trade mark, in
order to find the borders of protection of such a mark, the researcher’s only solution is to
establish a methodology, that would enable him to analyze the treatment they receive
before the relevant courts and organs. But how to find decisions and judgments referring to
a concept that is so vague? The most important element of such a decision should be that
the court or other relevant organ refers to the sign, or even only it’s element as being of a
weak distinctive character, i.e. it takes this fact into concideration while rendering the
decision or judgment. Treating this as the only relevant criterion would however be wrong,
as it would provide the researcher with too many results, many of which could in no way be
intuitively perceived as “weak”. Such an intuitive analysis should therefore be the second
step. Therefore, just as the process of defining “weak” trade marks, also finding relevant
jurisprudence on this subject matter inevitably employs subjective and intuitive assessment.
The judgments analysed in this paper therefore constitute to a certain extent a subjective
selection of it’s author.
In order to establish the scope of protection of “weak” trade marks the author had to
analyse the relevant statutory provisions regulating infringement. As it seems
4

unquestionable, that “weak” trademarks are protected against direct copying, this analysis
should be devoted completely to instances involving enforcement in case of similarity of the
marks. As the relevant legal provisions stipulate, in order to find an infringement based on
the similarity of marks, the additional premise of the likelihood of confusion needs to be
fulfilled. Therefore, the analysis should entail the relationship between the “weakness” of a
mark and the criterions of mark similarity and likelihood of confusion.
The paper continues with the analisys of several judgments of the CFi and ECJ in
cases involving the enforcement of “weak” trade marks. The author attempted to present
case-law pertaining different types of marks that could be classified as “weak”, i.e. word,
graphical and composite. The analysis takes into account the different approaches as to the
relevant moment in which the level of distinctiveness of the sign influences the assessment
of infringement (whether it occurs while considering the level of similarity between the
compared marks or when the likelihood of confusion is discussed), referring to judgments
applying different modes of conduct. The paper also analyses the enforceability of “weak”
marks in cases employing various trade mark law doctrines (eg. the independent distinctive
role doctrine, as formulated in the Medion case).
As this analysis clearly showed, even though on some occasions the courts indeed
denied protection because of the fact that the enforced mark was “weak” (either because it
was composed of a single weakly distinctive element or because it was a composite mark
containing such a “weak” element), there were significant cases in which protection was
actually granted. Despite leading to different results, the presented case-law enabled the
author to establish a set of general rules governing the scope of protection of “weak” trade
marks.
The case-law clearly proves, that “weak” trade marks are not per se excluded from
protection. A court or relevant organ cannot deny protection basing only on the mark’s
purported “weakness” – such an argument just does not suffice. Irrespective of the mode of
assessment or legal doctrine applied, in particular circumstances they can be effectively
enforced. It is important to note, that basically the same factors come into play, when the
court or organ finds the level of distinctiveness of the mark relevant while discussing the
issue of similarity of marks (i.e. while finding the dominant elements of the enforced marks
5

or the element playing an independent distinctive role in the later mark), during the analysis
of likelihood of confusion or even both (which seems to be the new and appropriate trend).
In all of these cases the level of distinctiveness of the enforced mark (or it’s element) is not
important on it’s own, it has to be viewed in relation to the compared marks as a whole.
According to well established rules an element of a composite mark (or a simple mark itself)
may be effectively enforced when it is found to be the dominant component of the
compared marks, or at least when it plays an independent distinctive role in the later mark.
The main factor relevant in order to find a “weak” element dominant is that even though it
can be characterized as “weak” it still has the highest level of distinctiveness out of all the
elements comprising the mark. Other relevant factors include: the graphic exposure of such
an element, being pronounced as first etc. These secondary factors seem to be most
important, when the analysis of the level of distinctiveness of the elements comprising a
composite marks give the researcher no conclusive answer as to which of them is more
distinctive. Like it was already stated before, when the above factor come into play there
does not seem to be any significant difference between decisions recognizing the level of
distinctiveness as relevant while assessing the similarity of marks and decision in which this
happened when finding likelihood of confusion. These rules of assessment seem to be in
accordance with general rules pertaining “regular” marks, which is a very important
development.
The paper continiues by analyzing a selection of decisions involving attempts of
enforcement of “weak” trade marks rendered by organs of OHIM. The results bring the
author to the conclusion, that organs of the Office seem to be less eager to grant protection
to “weak” marks. This is considered not to be a positive trend, as it threatens the unity of the
community trade mark law, and also because it results in a bigger amount of mark
registrations, which causes there to be less free space for other entrepreneurs to use.
The analysis of the relevant community case-law leads the author to several general
conclusions. First of all, he contends that the vague concept of a “weak” trade mark has no
real legal meaning in trade mark law. It can be useful only as a certain method of describing
and managing trade mark reality in everyday life, but the use of such a term should not lead
to any legal presumptions as to the enforceability of the mark. The intuitive “weakness” of a
mark does not change the legal tools and standards that are applied to it. Case-law clearly
6

shows that their enforcement is governed by general rules of trade mark law – there are no
rules dedicated especially to this type of mark. Hence, a “weak” mark is a mark as any other
and should be treated the same.
In the opinion of the author of this paper, what emerges from the analysis, is that the
concept that has real legal significance is a “weak” element of a trade mark (in the case of
marks comprising of a single element this would refer to the mark as a whole), i.e. elements
that are in at least some extent nondististinctive, descriptive or generic. Although it’s
distinguishing still employs intuitive methods, it does it to a much smaller degree than
assessing of “weakness” of a mrak as a whole. Although it can be said that also in relation to
“weak” elements of marks general methods of assessment apply, these methods in effect
make such elements much more difficult to effectively enforce than “regular” or “strong”
elements. The rules of enforcement emerging from the analysis carried out in this paper that
were said to pertain “weak” trade marks in fact relate to “weak” elements of marks.
The author also draws certain conclusions of a more general nature. In his opinion,
the treatment that “weak” elemens of marks receive clearly proves, that what is actually
protected under trade mark law is the distinctiveness of a certain mark. It can be protected
only to the extent it is distinctive. What follows is that the likelihood of confusion test, unlike
what it’s name suggestes, does not entail the analysis of real-life actions of consumers. If it
was so, a greater level of distinctiveness and the resulting stronger influence on the
consumer’s mind should make “stronger” marks less prone to being confusion with other
marks. The results of the analysis of the scope of protection of “weak” mark elements prove
otherwise. Likelihood of confusion is in fact a rigid legal test, which entails a multi-factor
balance test conducted according to relatively strict rules that have not much to do with
actual consumer intuititons. Such a method of protecting trade marks brings into the
author’s mind a comparison to the protection of copyrights. Just like the first protects
distinctiveness of a trade mark the latter was designed to protect creativity encapsulated in
a work of art. In this respect, the author sees a resemblance between “weak” elements of
trade marks and the so called Kleine Münze in copyright.
This master thesis was part of the OHIM Universities 2011 Program, and it’s
conclusions were presented by the author during a discussion panel held in the Office’s
7

headquarters in Alicante, Spain on July 5, 2011. The presentation constitiutes the appendix
to this paper.
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WSTĘP

Jedną z zasadniczych ról prawa jest odzwierciedlanie wyznawanych w społeczeństwie
wartości. To w zasadniczej mierze właśnie w oparciu o nie ustawodawcy kształtują tworzoną
przez siebie legislację. Efektem takiej swoistej odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne
jest także i prawo znaków towarowych. Ustawodawca uznał, że na ochronę zasługują
interesy przedsiębiorców, którzy poczynili spore nakłady na wypromowanie swoich towarów
lub usług opatrując je określonymi oznaczeniami, jak również ich odbiorców, aby nie byli oni
wprowadzani w błąd co do pochodzenia nabywanych towarów. Ta ostatnia wartość w
pierwotnym kształcie prawa znaków towarowych, jak się wydaje, posiadała wartość
szczególną, wpływając w zasadniczy sposób na sposób formułowania dotyczącej go legislacji.
Wraz z ewolucją tej gałęzi prawa nacisk wydawał się jednak, głównie za pomocą praktyki,
przesuwać w kierunku tej pierwszej.
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zakresu ochrony „słabych” znaków
towarowych. Jak się wydaje, powszechne jest intuicyjne przeświadczenie o stopniowalności
zakresu ochrony znaków towarowych pod kątem określonych kryteriów, w tym kwestii
swoistej „mocy” tych znaków, a więc stopnia, w jakim pozwalają one na odróżnianie na
rynku towarów lub usług (w dalszej części, ze względów redakcyjnych pisząc o towarach
będę miał również na myśli usługi) nimi opatrzonych. Zastanawia więc, jakie praktyczne
konsekwencje ma ta intuicja i czy przekłada się ona również na treść norm prawnych.
Przedmiotem intensywnych badań zarówno w doktrynie polskiej 1, jak i zagranicznej2 były
dotychczas głównie znaki powszechnie znane, zwykle utożsamiane z tzw. znakami
„mocnymi”. Jak dotąd niewiele miejsca poświęcono za to oznaczeniom będącym niejako ich
przeciwieństwem, tj. znakom określanym mianem „słabych”. Praca ta jest więc próbą
uzupełnienia tej luki i ustalenia, czy sposób ukształtowania prawa ochronnego jest zgodny ze
wskazanymi powyżej intuicjami. Ponadto, kwestią w mojej ocenie niezwykle ciekawą jest
także to, czy wyniki tej analizy wpłyną na ocenę współczesnej funkcji znaków towarowych,
oraz czy umożliwią wskazanie wartości podlegających ochronie.
1

E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle
prawnoporównawczym, ZNUJ PPWI, Zeszyt 65.
2
J. Philips, Strong trade marks and the likelihood of confusion in European Law, Journal of Intellectual Property
Law & Practice 2006, Vol. 1 No. 6, str. 365 i n.
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Zakres swoich badań ograniczyłem do dorobku organów wspólnotowych.
Spowodowane jest to rosnącą rolą problematyki związanej ze wspólnotowymi znakami
towarowymi oraz z bezpośrednim wpływem, jaki wywiera on także na praktykę urzędów
patentowych i sądów państw członkowskich, w tym Polski.
Niniejsza praca powstała w ramach programu zainicjowanego przez Urząd ds.
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego „OHIM Universities Network 2011”. Jako aneks została
do niej dołączona prezentacja, którą przedstawiłem w lipcu 2011 r. w siedzibie Urzędu w
Alicante.
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ROZDZIAŁ I. SŁABE ZNAKI TOWAROWE

1.

Wprowadzenie.
Przystępując do analizy zagadnienia zakresu ochrony słabych znaków towarowych w

pierwszej kolejności należy rzecz jasna zdefiniować to pojęcie. Jak się jednak okazuje, nie jest
to zadanie proste, gdyż pojęcie to nie jest bynajmniej jednoznaczne.
2.

Zdolność odróżniająca.
Zanim przystąpię do próby zdefiniowania konceptu słabych znaków towarowych,

niejako przed nawias wyciągnąć i pokrótce zdefiniować należy pojęcie fundamentalne dla
możliwości wyróżniania tej kategorii znaków, mianowicie zdolność odróżniającą znaku
towarowego.
Otóż za najistotniejszą funkcję znaków towarowych uznaje się powszechnie możność
odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tych oferowanych przez jego
konkurentów. Wynika to chociażby z art. 120 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo
własności przemysłowej (dalej: „PWP”), a na polu prawodawstwa wspólnotowego z art. 2
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 (dalej
zwanej „Dyrektywą”) oraz z art. 4 Rozporządzenia Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Rozporządzenie CTM”). Na taką funkcję
znaków wskazuje się także w literaturze, np. J. Koczanowski 3 nazywając ją funkcją
wyróżniającą,

M.

Kępiński

4

określając

ją

mianem

funkcji

wyróżniającej

bądź

indywidualizującej towary, R. Skubisz5 natomiast określając ją mianem funkcji oznaczenia
pochodzenia. Podobnie tytułowana jest ona również i w obcych systemach prawnych (także

3

J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWOWI Zeszyt 8, Kraków 1976, str. 49.
M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w
prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI Zeszyt 28, Kraków 1982, str. 9.
5
R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 3.
4
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tym wspólnotowym), zarówno w literaturze6 jak i w orzecznictwie, np. tym Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości (dalej „ETS”) 7, czy Sądu Pierwszej Instancji (dalej „SPI”).
W związku z powyższym, każde oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako znak
towarowy jest badane pod kątem spełniania tej funkcji, tj. czy posiada ono zdolność
odróżniającą. Zdolność ta polegać by więc miała na posiadaniu przez dany znak pewnej
cechy, pozwalającej mu na odróżnianie w obrocie towarów różnych producentów. Pojęcie to
było wielokrotnie definiowane w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Reprezentatywnym
przykładem takiej definicji jest fragment wyroku ETS w sprawie SAT.18, w którym Trybunał
stwierdził, że o zdolności odróżniającej znaku towarowego mówić możemy, gdy „znak
towarowy pozwala właściwemu kręgowi odbiorców na określenie pochodzenia towarów lub
usług chronionych tym znakiem i na odróżnienie ich od towarów lub usług innych
przedsiębiorstw”. Na gruncie polskiej doktryny zdolność odróżniającą zdefiniowała chociażby
U. Promińska, wskazując, że w trakcie dokonywania oceny jej występowania w praktyce
zadajemy sobie pytanie „czy przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności wyznaczających
aktualny stan rynku znak może stanowić dla kupującego wskazówkę pochodzenia towaru.”9
Dodać należy, że zdolność odróżniająca jest przesłanką powszechnie wymaganą od
znaków towarowych także w innych systemach prawnych. Przykładowo, wedle Lanham Act,
aktu prawnego regulującego tę dziedzinę prawa na terenie Stanów Zjednoczonych, znakiem
towarowym jest oznaczenie używane, „aby identyfikować i rozróżniać dobra uprawnionego
do znaku towarowego od dóbr produkowanych lub sprzedawanych przez innych oraz aby
wskazywać źródło pochodzenia tych dóbr, nawet jeśli jest ono nieznane” 10 . Tak
sformułowana definicja w istocie odpowiada przedstawionej wyżej, przyjętej na gruncie
europejskim czy polskim.

6

Na gruncie prawa wspólnotowego oraz państw Beneluksu: T. Cohen Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper,
European Trademark Law, 2010, str. 11 (funkcja gwarancji pochodzenia, ang. Guarantee of origin function); Na
gruncie prawa amerykańskiego: D.E. Long, A. D’Amato, A Coursebook in International Intellectual Property,
2000, str. 86 (funkcja wskazywania pochodzenia, ang. Indication of origin).
7
Np. wyrok ETS z dn. 12.11.2002 w sprawie C-206/01 Arsenal F.C. przeciw Matthew Reed, par. 42 i 48. Trybunał
położył w nim nacisk na funkcję wskazywania pochodzenia towaru przed końcowym odbiorcą.
8
Wyrok ETS z dn. 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 SAT.1 przeciwko OHIM, par. 41.
9
U. Promińska, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008, str.
194.
10
Za: J. Gilson, Trademark Protection and Practice, Volume 1, … 1993 r., str. 2-3; Tłum. własne, oryg.: to identify
and distinguish the goods of the trademark owner from those manufactured or sold by others and to indicate
the source of the goods, even if that source is unknown.
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W literaturze przedmiotu powszechne rozróżnia się dwa rodzaje zdolności
odróżniającej: abstrakcyjną i konkretną11. Pierwsza z nich pozwala w sposób generalny, bez
odwoływania się do konkretnych grup towarów stwierdzić, czy dane oznaczenie nadaje się
do odróżniania towarów w obrocie. Chodzi o to, czy dane oznaczenie z samej swej natury
jest zdolne do odróżniania towarów. W polskiej doktrynie, w kontekście tego typu zdolności
odróżniającej używa się często określenia „zdolność odróżniania”12 . Za przejawy takiej
właśnie zdolności uznaje się powszechnie jednolitość oraz samoistność oznaczenia13. W
praktyce, w oderwaniu od tych dwóch kryteriów pojęcie to ma marginalne znaczenie14.
Abstrakcyjna zdolność odróżniająca pojawia się chociażby w art. 2 Dyrektywy, którego
implementacją na gruncie prawa polskiego jest art. 120 PWP. Jeśli zaś chodzi o regulację
dotyczącą wspólnotowego znaku towarowego, znalazła ona swoje miejsce w art. 4
Rozporządzenia CTM. W przepisach tych stanowi ona jedno z łącznych kryteriów
definiujących znak towarowy jako taki. Od jego spełnienia zależy więc możliwość rejestracji
danego oznaczenia w ogóle, nawet bez analizy dokonywanej dla wyznaczonych grup
towarów lub usług.
Konkretna zdolność odróżniająca oceniania jest już w relacji do takich właśnie,
konkretnych grup towarów lub usług. Ochronie podlegać mogą mianowicie tylko takie
oznaczenia, które nadają się do odróżniania wyznaczonych grup towarów w obrocie.
Kategoria konkretnej zdolności odróżniającej jako warunek rejestracji znaku pojawia się
przede wszystkim w art. 3 ust. 1 lit. b) – d) Dyrektywy, oraz w kształtowanym na jego
podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 PWP. Na gruncie regulacji o wspólnotowym znaku
towarowym kwestia ta uregulowana jest w art. 7 ust. 1 lit. b) – d) Rozporządzenia CTM.
W ramach powyższych przepisów definicję pojęcia konkretnej zdolności odróżniającej
można budować przede wszystkim w oparciu o przesłanki negatywne. Spośród znaków,
które co prawda posiadają zdolność odróżniania, lecz nie posiadają już zdolności
odróżniającej (konkretnej) regulacje te, podążając w tym względzie zresztą za doktryną
11

Czynią to m.in.: R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 33; E. WojcieszkoGłuszko, Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 13.04.3007 r. (CSK 16/07) „sprawa wielkanocnego
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Tak np.: W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 58; U. Promińska,
Prawo…, str. 187.
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prawa znaków towarowych wyróżniają trzy ich grupy: znaków niedystynktywnych,
deskryptywnych i wolnych. Do pierwszej z nich należą znaki, które ze względu na swoje
„wewnętrzne” właściwości nie są w stanie dla konkretnej grupy towarów lub usług spełniać
zasadniczej funkcji znaków towarowych, czyli wskazanej już powyżej funkcji odróżniającej.
Nie posiadają one żadnych charakterystycznych elementów, które pozwalałyby odbiorcom
danych towarów lub usług na ich indywidualizację w obrocie. Ocena, czy tak rzeczywiście
jest, dokonywana powinna być w oparciu o ogół istotnych dla danej konkretnej sprawy
czynników. W szczególności, należy pamiętać, że taka ocena powinna dotyczyć tylko
konkretnych grup towarów bądź usług będących przedmiotem rejestracji oraz, że winna ona
być przeprowadzana pod kątem zapatrywań przeciętnych odbiorców takich konkretnych
grup towarów.
Druga ze wskazanych powyżej grup wyróżniona została w celu eliminacji możliwości
rejestracji znaków, które „składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości
towarów lub usług” (art. 3 ust. 1 pkt c) Dyrektywy). Wzorowana na powyższej regulacja
zawarta w PWP, wśród aspektów deskryptywności wskazuje również na sposób wytwarzania
towaru, jego funkcję lub przydatność. U podstaw tak sformułowanej regulacji stoi troska
ustawodawcy o zapewnienie swobody działania na rynku wszystkim jego uczestnikom.
Trudno byłoby bowiem uzasadnić nadawanie prawa wyłącznego na określenia stanowiące
opis towaru. Konkurenci nie mogliby w takiej sytuacji stosować w obrocie pewnych, często
zupełnie standardowych i oczywistych określeń opisujących ich towary – jedynym, który
mógłby to legalnie czynić byłby uprawniony do takiego deskryptywnego znaku towarowego.
W związku z tym relewantni odbiorcy byliby informowani o spełnianiu pewnych wymagań,
posiadaniu pewnych właściwości wyłącznie w odniesieniu do jednego konkretnego towaru,
co poważnie ograniczyłoby możliwość konkurowania z uprawnionym do takiego znaku.
Następowałaby wskutek tego monopolizacja określonych cech towarów, które są
immanentnie z nimi związane. Innymi słowy, efektywna ochrona rozciągałaby się zatem poza
sferę odróżniania towarów należących do tej samej kategorii.
Dokonując oceny danego oznaczenia pod kątem jego deskryptywnego charakteru
należy pamiętać o tym, że zgodnie z zasadą tzw. wyłącznej opisowości, zdolności
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odróżniającej nie posiadają jedynie oznaczenia składające się jedynie z elementów
opisowych. Jeśli bowiem takie oznaczenie posiada oprócz takiego elementu także inne,
rejestracja znaków jak jest najbardziej możliwa. Jest to uwaga szczególnie istotna w
kontekście tzw. znaków złożonych, składających się z wielu elementów. Nie należy również w
tym kontekście zapominać o trzech aspektach deskryptywności, które muszą realizować
oznaczenia, aby można je było uznać za opisowe. Chodzi tu o deskryptywność aktualną
(ocenianą zgodnie ze stanem rzeczy w dniu dokonywania takiej oceny), konkretną (w
kontekście konkretnych grup towarów i usług) oraz bezpośrednią (odnoszącą się wprost do
towaru)15.
Trzecim z rodzajów oznaczeń nieposiadających zdolności odróżniającej są tzw.
oznaczenia wolne. Dyrektywa definiuje je jako znaki, które „składają się wyłącznie z oznaczeń
lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych” (art. 3 ust. 1 pkt d) Dyrektywy). Art. 129 ust. 2 pkt 3
PWP zasadniczo powtarza tę regulację. Wśród tej kategorii znaków wyróżnia się w praktyce
oznaczenia rodzajowe (znaki wolne sensu stricto) oraz zwyczajowe (znaki wolne sensu largo).
Przy dokonywaniu oceny należy pamiętać, że kwalifikacja znaku towarowego do
jednej z powyżej wskazanych kategorii nie eliminuje bynajmniej możliwości uznania, że
należy ono również do którejś z pozostałych. Jedno oznaczenie może bowiem spełniać
kryteria więcej niż jednej z tych grup16.
Na podstawie analizy regulacji prawnych odwołujących się do obu wskazanych
powyżej rodzajów zdolności odróżniającej można zauważyć, że w praktyce stosunek
zakresowy pojęć konkretnej i abstrakcyjnej zdolności odróżniającej polega na zawieraniu się
pierwszego z drugim. Jak już wskazano powyżej, zgodne z art. 2 Dyrektywy (oraz
odpowiednio z art. 120 PWP i art. 4 Rozporządzenia CTM), abstrakcyjna zdolność
odróżniająca jest jednym z warunków uznawania danego oznaczenia za znak towarowy. Musi
być więc spełniona, ażeby w ogóle mówić o znaku. Konkretna zdolność odróżniająca zaś, tak
jak zostało to wyrażone chociażby w art. 3 Dyrektywy (oraz art. 129 PWP oraz art. 7
Rozporządzenia CTM) stanowi warunek skutecznej rejestracji takiego znaku. W efekcie, nie
wszystkie oznaczenia abstrakcyjnie odróżniające będą takie również konkretnie, zaś
15

W. Włodarczyk, Zdolność…, str. 172 i nast.
Patrz wyrok ETS z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-345/99 Trustedlink.

16

15

stwierdzeniu konkretnej zdolności odróżniającej zawsze towarzyszyć będzie stwierdzenie jej
występowania również w aspekcie abstrakcyjnym. Sprawia to, że w praktyce, wobec
konieczności spełnienia obydwu z tych kryteriów znaczenie dominujące będzie miała
zdolność w aspekcie konkretnym, jako że jej występowanie przesądza także o spełnieniu
przesłanki posiadania przez oznaczenie zdolności abstrakcyjnej. Wyjątkiem w takiej sytuacji
są jedynie znaki, co do których wykazano nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. Zostaną
one bowiem zarejestrowane pomimo braku stwierdzenia pierwotnej konkretnej zdolności
odróżniającej. Nawet w takim przypadku jednak, oznaczenie musi odznaczać się samo z
siebie abstrakcyjną zdolnością odróżniającą, inaczej nie może zostać uznane za znak
towarowy i tym samym zostać zarejestrowane. Od tej zasady wyjątku nie ma.
Reasumując, zdolnością odróżniającą jest więc potencjał danego oznaczenia do
odróżniania towarów lub usług danego producenta od tego samego rodzaju towarów i usług
oferowanego przez jego konkurenta. Rejestracji podlegają więc wyłącznie takie oznaczenia,
które posiadają zarówno abstrakcyjną, jak i konkretną zdolność odróżniającą (którą
oznaczenie może również nabyć w wyniku użytkowania). Tylko takie oznaczenia bowiem
spełniają zasadniczą funkcję znaków towarowych, tj. funkcję oznaczenia pochodzenia.
3.

Słabe znaki towarowe – próby definicji.
Mając jasność co do sposobu rozumienia pojęcia zdolności odróżniającej,

stanowiącego swoistą podbudowę dla wyróżniania kategorii znaków słabych, można
przystąpić do definiowania także i tego drugiego pojęcia. Podstawową uwagą, jaką należy na
tym etapie poczynić, jest stwierdzenie, że terminu „słaby znak towarowy” zasadniczo nie
sposób znaleźć w najważniejszych aktach normatywnych regulujących problematykę znaków
towarowych na terenie Polski, a także Unii Europejskiej. Nie wspomina o nim ani PWP, ani
Dyrektywa, ani też Rozporządzenie CTM. Termin ten nie należy więc do grupy pojęć
normatywnych. Jest to pojęcie wykształcone przez doktrynę i orzecznictwo. Z konstatacji tej
wynika szereg zasadniczych dla głównego tematu niniejszej pracy wniosków. Brak
wymienienia pojęcia słabych znaków towarowych w relewantnych aktach normatywnych
jednoznacznie wskazuje, że świetle prawa przedmiotowego brak jest podstaw do
traktowania takich znaków w sposób odmienny od innych. Teoretycznie więc, wszystkie
instrumenty prawne i metodologie oceny stosowane w ich kontekście zachowują swoją
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aktualność także względem znaków słabych. Pod tym kątem są one takimi samymi znakami,
jak wszystkie inne. Czy jednak jest tak i w praktyce? Odniosę się do tej kwestii w dalszej
części niniejszej pracy. Tymczasem należy zastanowić się, co stanowi o istocie tej grupy
znaków towarowych? Jak się to pojęcie definiuje? Pomimo tego, że swoją późniejszą analizę
zdecydowałem się oprzeć na wspólnotowym dorobku orzeczniczym, w mojej ocenie, wobec
wskazanego powyżej pozanormatywnego pochodzenia kategorii znaków słabych, zakres
analizy na potrzeby jej definicji zdecydowałem się rozszerzyć także o dorobek polskiej
doktryny prawa znaków towarowych.
W doktrynie tej do pojęcia słabych znaków towarowych odnosił się już w latach
siedemdziesiątych poprzedniego stulecia J. Koczanowski, który rozumiał je jako „znak
nieciekawy, mało oryginalny, taki, obok którego każdy przejdzie obojętnie, ponieważ nie
wywołał on żadnej reakcji nabywcy”17. Znak taki przeciwstawił on znakowi mocnemu, który
„jest sugestywny, łatwo zapadający w pamięć nabywców, a tym samym trwale wiążący ich
ewentualne upodobania z towarem, który sygnuje”18. Jak więc widać, autor definiując te
koncepty przyjął perspektywę potencjalnego nabywcy towaru opatrzonego danym znakiem,
w sformułowanej przez siebie definicji nie odwoływał się zaś do żadnych „wewnętrznych”
cech takich znaków towarowych. Ponadto, język użyty w tej definicji, w szczególności
położenie nacisku na nie wywoływaniu przez słaby znak towarowy żadnego wrażenia na
kupującym zdaje się sugerować, że takie oznaczenie nie spełnia jednej z zasadniczych funkcji
znaków towarowych, jaką wg J. Koczanowskiego jest funkcja reklamowa. Wydaje się to
podważać zasadność obejmowania takich znaków ochroną w ogóle, takie stwierdzenie
jednak nie pada w tej pracy bezpośrednio.
Do konceptu „słabych” znaków towarowych odnosiła się również U. Promińska. Pod
tym pojęciem rozumiała znaki „które zawierają słowa lub symbole łatwe do skojarzenia 19,
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J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWOWI Zeszyt 8, Kraków 1976, str. 40.
Ibid.
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Ciekawe jest, że U. Promińska charakteryzuje słabe znaki jako „łatwe do skojarzenia” podczas gdy J.
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zakrawałoby o zbytnią drobiazgowość. Obie definicje są bowiem dosyć ogólnikowe a w takiej sytuacji łatwo o
dopatrywanie się paraleli. Tym niemniej, paradoks ten w moim mniemaniu dobrze obrazuje jeden z
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można rzec pospolite” 20 . Następnie autorka zauważyła, że definiowanie „słabych” i
„mocnych” znaków jest trudne, a to ze względu na fakt, że „jest to bardziej kwestia wyczucia
niż definicji”21. Z tym ostatnim poglądem należy się w zupełności zgodzić, odniosę się jednak
do tego zagadnienia nieco później. W innej ze swoich publikacji, U. Promińska wskazywała z
kolei, że pod pojęciem słabych znaków towarowych należy rozumieć znaki „dostatecznie
odróżniające”, przeciwstawiając je (podobnie jak J. Koczanowski) znakom mocnym, czyli
takim, które rozumiała jako odróżniające „w stopniu większym niż dostateczny” 22. Zwraca
uwagę jednoznaczne odwołanie się przez autorkę do kwestii zdolności odróżniającej,
elementu nieobecnego w definicjach wcześniejszych. Fakt ten czyni tę definicję
zdecydowanie bardziej praktyczną. Autorka zdaje się również wprowadzać jednoznacznie
dychotomiczny podział znaków towarowych na znaki słabe i mocne.
Prezentowany, jak się wydaje powszechnie, w polskiej doktrynie prawa znaków
towarowych pogląd co do dychotomii podziału znaków na słabe i mocne nie do końca
pokrywa się ze sposobem ich rozumienia w obcej doktrynie i praktyce, w szczególności zaś w
kontekście wspólnotowych znaków towarowych. W swoich „Wytycznych dot. Postępowań
Przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego” (dalej: „Wytyczne OHIM”)23 Urząd ten
(dalej: „OHIM”) odwołuje się do podziału uwzględniającego trzy relewantne w tym
kontekście kategorie znaków: znaki „słabe”, „przeciętne” (ang. Avarage distinctiveness) oraz
znaki o podwyższonej zdolności odróżniającej (ang. Enhanced distinctiveness)24 . Należy
zwrócić uwagę, że nazwa każdej z tych kategorii umieszczona jest w cudzysłowiu. Fakt ten
zdaje się podkreślać ich pozanormatywne pochodzenie, jednocześnie zwracając uwagę na ich
nieostrość i pewną umowność, która im towarzyszy.
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U. Promińska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, Łódź 1994, str. 32.
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Wytyczne OHIM definiują „słabe” znaki jako takie, które posiadają jedynie niewielki
poziom pierwotnej zdolności odróżniającej25. Znaki o większym niż niewielkim jej poziomie
określane są z kolei mianem „przeciętnych”. W tej kategorii wydają się mieścić zasadniczo
wszystkie oznaczenia, co do których skutecznie nie przedstawiono dowodów nabycia
podwyższonego poziomu zdolności odróżniającej. Znaki, co do których takie dowody,
polegające na zdobyciu w wyniku stosowania rozpoznawalności wśród odbiorców
przedstawiono stanowią bowiem osobną kategorię. Co istotne, taki status mogą osiągnąć nie
tylko znaki „przeciętne”, lecz również „słabe” pod warunkiem oczywiście skuteczności
przeprowadzonego dowodzenia.
Model przedstawiony w Wytycznych OHIM nie jest jednak jedynym występującym się
w prawie wspólnotowym. W orzecznictwie ETS zdaje się także pojawiać kategoria znaków
mocnych („silnie odróżniających”26), jak się wydaje pokrewna z identycznie tytułowaną
obecną w doktrynie polskiej. Można więc powiedzieć, że w zależności od źródła,
proponowane są dwa modele kategoryzowania znaków towarowych pod względem poziomu
ich zdolności odróżniającej: dwu- oraz trójelementowy. W mojej opinii, nie wykluczają się
one w żaden sposób i nie konkurują ze sobą; określiłbym je mianem wariantów względem
siebie alternatywnych. Ze względu na pozanormatywny charakter tych kategorii, są one
jedynie pewnymi propozycjami porządkowania prawnej rzeczywistości. Ich wprowadzenie i
przyjęta konwencja terminologiczna są zatem kwestią wyboru. Mimo to, zasadne jest ich
dokładne zbadanie.
Z samej istoty obydwu rozważanych modeli wynikają oczywiste różnice w ich
konstrukcji polegające na różnej liczbie składających się na nie elementów. Powstaje więc
pytanie jak „wkomponować” w siebie wzajemnie oba modele. Nie pomaga w tym względzie
fakt, że użyte w definicjach w obydwu klasyfikacjach słowa mają charakter wysoce nieostry,
nie sposób więc jednoznacznie określić np. wzajemny stosunek zakresowy sformułowań
„dostatecznie odróżniający” oraz „posiadający znikomą (lub też większą niż znikomą)
zdolność odróżniającą”. Intuicyjnie wydaje się, że poprzeczka ustawiona przez pierwsze z
nich jest nieco wyższa. Prowadziłoby to do wniosku, że kategoria „słabego” znaku
towarowego w rozumieniu modelu „trójelementowego” byłaby węższa i tym samym
25
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zawierała się w zakresie takiej kategorii stworzonej na gruncie modelu „dychotomicznego”.
Jednocześnie, ze względu na bardzo szeroką definicję „przeciętnego” znaku w Wytycznych
OHIM, nie da się również jednoznacznie określić jej relacji do pojęć występujących w drugim
z modeli. Z jednej strony bowiem, szeroki zakres tego pojęcia sugerowałby jego wykraczanie
poza jedynie „dostateczną odróżnialność” i przynajmniej w niewielkim stopniu należenie do
znaków odróżniających „w stopniu większym niż dostateczny”. W efekcie, należałoby
stwierdzić, że między zakresem tak pojmowanego pojęcia „przeciętnego” znaku
towarowego, a zakresami pojęć słabych i mocnych znaków w wariancie „dychotomicznym”
zachodziłby w obydwu przypadkach stosunek krzyżowania.
Z drugiej jednak strony, gdyby uznać za tożsame znaczeniowo sformułowania
„odróżniający w stopniu większym niż dostateczny” oraz „o podwyższonej zdolności
odróżniającej”, a więc definicji znaków „mocnych” w obydwu systemach, „przeciętny” znak
towarowy nie mógłby wykraczać poza ramy „słabego” znaku towarowego w rozumieniu
modelu dychotomicznego. W związku z tym stosunek zakresowy takich znaków wyglądałby
tak samo jak ten zarysowany już wcześniej dla zakresów „słabych” znaków w obydwu
systemach. Zgodnie z takim rozumowaniem na kategorię znaków „słabych” w modelu
dychotomicznym składałyby się zarówno znaki „słabe” jak i „przeciętne” w rozumieniu
drugiego z modeli. Takie rozumowanie ma jednak jeden poważny mankament. Podczas gdy
w modelu trójelementowym podwyższoną zdolność odróżniającą można tylko i wyłącznie
nabyć, o tyle zgodnie z modelem dychotomicznym znak może mieć „mocny” charakter z
samej swej istoty, niezależnie od swojej pozycji na rynku27. Właściwszym wnioskiem wydaje
się więc uznanie, że „najwyższa” kategoria znaków z modelu trójelementowego jest węższa
od analogicznej z modelu „dychotomicznego” i tym samym zawiera się w niej zakresowo. W
świetle powyższych rozważań należy więc uznać, iż kategoria „przeciętnych” znaków
towarowych w modelu dwuelementowym sytuuje się na pograniczu obydwu składających
się na niego kategorii, należąc w części to do jednej, to do drugiej z nich.
Pomimo możliwości wywnioskowania zachodzenia takiej relacji między dwoma
modelami klasyfikacji, w dalszym ciągu do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia kwalifikacji
konkretnych oznaczeń do danych kategorii. O ile jeszcze sama kwestia porównywania modeli
ma charakter raczej czysto teoretyczny, o tyle kwestia kwalifikacji właśnie ma już zasadnicze
27

Aczkolwiek może być ona istotnym kryterium pozwalającym stwierdzić występowanie takiego charakteru.
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praktyczne znaczenie. Ażeby ją rozstrzygnąć konieczne jest rzecz jasna odwołanie się do
samych definicji poszczególnych kategorii. W przypadku rozstrzygania zagadnień stojących u
założeń niniejszej pracy kluczem jest więc wyciągnięcie wniosków z przywołanych definicji
„słabych” znaków towarowych.
Zanim jednak do owych wniosków przejdę, za zasadne uznaję, podobnie jak i w
przypadku zdolności odróżniającej, niejako na tle analizy sposobu definiowania pojęcia
„słabych” znaków towarowych na gruncie dorobku prawa wspólnotowego i polskiego
przywołanie analogicznej definicji wywodzącej się z amerykańskiego systemu prawnego. Jest
to kwestia tym bardziej ciekawa, że w związku ze specyfiką tamtejszego systemu prawnego
(częściowo opartego na common law), definicje formułowane w orzecznictwie mają
nieporównywalnie większe znaczenie, niż w systemie kontynentalnym, obowiązującym w
Polsce i dużej części Unii Europejskiej. Zgodnie z bogatą amerykańską judykaturą w tym
zakresie, za znak „słaby” uważa się „pospolite słowa lub formy graficzne, które są często
używane w kontekście różnorakich towarów lub usług, w szczególności zaś te o opisowych
lub pochwalnych skłonnościach”28. Taka definicja, wydaje się być o wiele bardziej klarowna, i
nastawiona na praktyczne zastosowanie, niż dosyć abstrakcyjne definicje formułowane w
kontekście prawa polskiego i wspólnotowego. Ponadto, takie jej sformułowanie w sposób
wyraźny odwołuje się do kategorii znaków deskryptywnych i wolnych. Można więc
powiedzieć, że w myśl tak skonstruowanej definicji, znakami słabymi są oznaczenia
odznaczające się pewnym stopniem opisowości lub odwołaniem do nazwy rodzajowej29.
Takiego odwołania do jednoznacznych kategorii ustawowych wyraźnie brakowało w
definicjach „słabych” znaków towarowych w prawie wspólnotowym i polskim. Jednocześnie,
uprzedzając nieco rozważania z dalszej części pracy, w prawie Stanów Zjednoczonych
podnosi się w sposób jednoznaczny, że ochrona znaków „słabych” jest węższa niż ta
zapewniana innym znakom. Podnosi się wręcz, że dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń
takich właśnie znaków zwykle ograniczone jest wyłącznie do przypadków w których
naruszenie następuje poprzez używanie dla praktycznie identycznych towarów lub usług

28
29

J. Gibson, Trademark Protection and Practice. Volume 1, … 1993 r. str. 2-6 (tłum. wł.)
Oczywiście nie w stopniu wykluczającym rejestrację.
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oznaczenia bardzo podobnego30. Do tego zagadnienia, już na gruncie „rodzimych” systemów
prawnych wrócę w dalszej części pracy.
Po tej dygresji wracam do analizy definicji „słabych” znaków towarowych
sformułowanych na gruncie prawa polskiego i wspólnotowego. Nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że określają one tę instytucję przede wszystkim w sposób niejako intuicyjny,
poprzez odwoływanie się do spontanicznych i subiektywnych odczuć dokonującego oceny.
Jest to bowiem, jak wskazywała w sposób przywołany już w niniejszym rozdziale U.
Promińska raczej „kwestia wyczucia”31, niż zagadnienie o charakterze stricte prawnym. W
efekcie, definicje te mają charakter nieostry i prowadzą do niejednoznacznych rezultatów.
Już ze względu na sam fakt występowania w obrocie co najmniej kilku różniących się od
siebie definicji, jak również ze względu na ich nieostrość właśnie oraz wskazane już wcześniej
pozanormatywne pochodzenie, nie sposób jest jasno wyznaczyć zamkniętej grupy znaków
„słabych”. Intuicyjny charakter dokonywania ich kategoryzacji prowadzi do tego, że ten sam
znak może być zgoła odmiennie oceniany przez różnych oceniających. W przypadku gdyby
ochrona takich znaków była rzeczywiście węższa w swoim zakresie od ochrony pozostałych
znaków, mogłoby to prowadzić do poważnej niejasności prawa i niepewności co do jego
treści. Taką sytuację należałoby uznać za wysoce niepożądaną.
Pomimo wskazanych powyżej wątpliwości i zagrożeń jesteśmy, jak się wydaje w
stanie stworzyć pewien syntetyczny względem przedstawionych dotychczas prób definicji
„słabego” znaku towarowego sposób jego wyodrębniania. Niejako na wstępie należy
zaznaczyć, że odnosząc się do tej kategorii oznaczeń zawsze mamy do czynienia z
zarejestrowanymi znakami towarowymi 32 , co prowadzi do wniosku, że oznaczenia te
odznaczają się zdolnością odróżniania33. Są to być może stwierdzenia oczywiste, jednak
należy o nich bezwzględnie pamiętać analizując specyfikę tych znaków.
Przechodząc do cech o być może większym znaczeniu, nie ulega wątpliwości, że
fundamentalnym elementem, pojawiającym się co najmniej w tle każdej z przywołanych
powyżej definicji jest niski poziom zdolności odróżniającej. Jest to jednak kryterium tyleż
30

Ibid. str. 2-7.
Patrz przypis 21.
32
Wynika to już z samego użycia zwrotu „znak towarowy”, który ma określone znaczenie ustawowe zgodnie z
art. 120 PWP i X Dyrektywy..
33
A więc muszą odznaczać się graficzną przedstawialnością, jednolitością i samoistnością.
31
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oczywiste, co niejasne. Nie ulega co prawda wątpliwości, że jako znak zarejestrowany, musi
on odznaczać się „dostatecznymi znamionami odróżniającymi’, które stanowią w związku z
tym swoisty minimalny próg poziomu zdolności odróżniającej. Trudno jednak w sposób
jednoznaczny stwierdzić, jak należy określić taki poziom, jak również, jak rozgraniczać
oznaczenia o niskim poziomie zdolności odróżniającej od tych odznaczających się poziomem
średnim, czy nawet wysokim34. W celu chociaż częściowego wyklarowania tego kryterium,
zasadne wydaje się skorzystanie w tym względzie z rozumowania pojawiającego się na
gruncie prawa amerykańskiego. Odwołanie się w nim w sposób praktyczny do oznaczeń o
określonych właściwościach wydaje się być bardzo pomocne. Zasadnym wydaje się więc
także i w prawie polskim czy wspólnotowym uznanie za znaki słabe oznaczeń odznaczających
się pewną dozą opisowości lub rodzajowości. Ażeby odwołanie do kategorii znaków
towarowych nieodróżniających było kompletne, słusznym wydaje się uznanie za słabe
również znaków przynajmniej w pewnym stopniu niedystynktywnych. Wszystko to
oczywiście przy zachowaniu „dostatecznych znamion odróżniających”. Tak skonstruowany
model w mojej opinii zgodny jest z intuicjami wyrażanymi w przywoływanych wcześniej
definicjach, odnoszącymi się do „pospolitości”, czy „małej oryginalności”. Nawet pomimo
dokonanego powyżej doprecyzowania jednak, definicja „słabego” znaku towarowego nie
unika odwoływania się do kryteriów ocennych i mogących budzić pewne różnice zdań. Jest
to, jak się wydaje nieuchronne w przypadku oparcia tej instytucji na zagadnieniu poziomu
zdolności odróżniającej. O ile bowiem definicja samego pojęcia zdolności odróżniającej ma
charakter legalny, o tyle kwestia jego stopniowalności ma już charakter ocenny. Prowadzić to
więc może do sytuacji, w której organy oceniające to samo oznaczenie, np. w ramach
różnych instancji w tej samej sprawie, mogą kwalifikować ten sam znak w sposób odmienny.
Przykładem takiego rozwoju może być przypadek znaku graficznego Carbonell, który w
ramach postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM został uznany za słabo odróżniający, ze
względu na składające się nań elementy graficzne. Z oceną taką nie zgodził się jednak SPI, a

34

Problem ten nie występuje w przypadku oznaczeń o „podwyższonym poziomie zdolności odróżniającej” w
rozumieniu trójelementowej klasyfikacji oznaczeń z Wytycznych, gdyż żeby uznać dany znak za taki właśnie
konieczne jest przedstawienie dowodów przez uprawnionego, że dane oznaczenie w wyniku używania posiada
taki statys na właściwym rynku. Takie kryterium rozróżniania oznaczeń ma charakter obiektywny i nie budzi
wątpliwości.
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następnie także ETS, kwalifikując te elementy jako przeciętnie odróżniające. Taka zmiana w
ocenie oznaczenia doprowadziła do unieważnienia decyzji Izby Odwoławczej35.
Ukształtowany we wskazany powyżej sposób model „słabego” znaku towarowego,
pomimo pewnej jego ułomności warto odnieść do praktycznych przykładów. Jak już
wcześniej wskazałem, o „słabości” oznaczenia możemy mówić na poziomie zdolności
odróżniającej, w relacji do wszystkich trzech rodzajów właściwości które wpływają na jej
obniżenie

lub

nawet

wykluczenie,

tj.

niedystynktywności,

deskryptywności

oraz

rodzajowości. Należy przy tym pamiętać, że jako „słabe” scharakteryzować możemy
wszystkie typy znaków, jako że każdy z nich musi być oceniany pod kątem spełniania
kryterium posiadania dostatecznej zdolności odróżniającej. Przedstawiając przykładowe
„słabe” znaki ograniczę się jednak do kilku podstawowych typów oznaczeń.
Typem oznaczeń bodaj najczęściej intuicyjnie kojarzonym z kategorią znaków
„słabych” (ale też i najczęstsze w ogóle) wydają się być znaki słowne. Jako reprezentatywne
przykłady tego typu oznaczeń w tym przypadku można uznać zarówno wyrazy krótkie lub też
krótkie sekwencje liter lub cyfr, które ze względu na małą ilość znaków wykazują się ledwie
dostateczną zdolnością odróżniającą (za przykład takich znaków mogą uchodzić chociażby
zarejestrowane znaki słowne „IX” 36 czy „3TC”37), jak i neologizmy powstałe z połączenia lub
też przekształcenia wyrazów o charakterze nieodróżniającym (opisowych lub rodzajowych).
Za przykład może w tym ostatnim przypadku służyć oznaczenie „GALVALLIA” 38. Składa się
ono bowiem z połączenia dwóch słów o charakterze wprost opisowym dla towarów z
dziedziny metalurgii dla której zostało zarejestrowane – galwanizacji i stopu (fr. Alloy). Słowa
te same w sobie nie mogłyby zostać skutecznie zarejestrowane, taka możliwość pojawiła się
jednak w przypadku odpowiedniej formy zespolenia ich w neologizm. W ten sposób
otrzymujemy

zarejestrowany

znak

towarowy,

którego

substraty

mają

charakter

nieodróżniający, co sprawia, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa mówić o
„słabym” znaku towarowym właśnie.
Na osobną wzmiankę zasługują również znaki składające się z wielu wyrazów, tzw.
znaki złożone (ang. Composite marks). W takim przypadku do interesującej nas kategorii
35

Wyrok ETS z dn. 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur przeciw Koipe (OHIM).
Dec. Wydz. Odw. OHIM z 12.02.1998 Nr R0004/1998-2-IX.
37
Dec. KO UP z 29.01.1998 Nr 1489/96-3TC.
38
Zarejestrowany we Francji decyzją tamtejszego UP z dn. 13.01.1984 Nr 1257354.
36
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znaków „słabych” należałyby jak się wydaje przede wszystkim znaki składające się ze słów o
nieodróżniającym charakterze (o rejestracji decydowałoby ich zestawienie), lub też takie,
które polegają na połączeniu takich słów z wyrazem (wyrazami) który sam w sobie posiada
dostateczne znamiona odróżniające (i to on właśnie wydaje się decydować o rejestracji
takiego oznaczenia). Do tej grupy należy w mojej ocenie np. wspólnotowy znak towarowy
nr 000289405 „Selezione Oro Barilla”. Pierwsze dwa składające się na niego słowa mają
charakter niedystynktywny bądź deskryptywny, i dopiero ostatnie z nich wydaje się
decydować o rejestrowalności takiego oznaczenia. Ze względu na fakt, iż dwa z trzech
składających się na niego słów mają charakter nieodróżniający, znak ten można w mojej
opinii uznać za znak słaby.
Drugą podstawową grupą znaków towarowych są bezsprzecznie znaki graficzne. W
ich przypadku słabość może polegać w szczególności na graficznym obrazowaniu za ich
pomocą obiektu mającego w kontekście grup towarów dla których dokonano rejestracji
charakter opisowy, sama rejestracja zaś została dokonana tylko w oparciu o sposób
przedstawienia owego obiektu. Powyższą sytuację moim zdaniem dobrze obrazuje
zarejestrowanie znaku graficznego w postaci poglądowego rysunku zęba z dodatkowym
elementem estetycznym (patrz rys. 1) będącym przedmiotem decyzji Wydziału
Odwoławczego OHIM z dnia 20 grudnia 1999 r. nr R0382/1999-1-TOOTH. Znak graficzny w
postaci rysunku zęba bez wątpienia stanowi oznaczenie wysoce deskryptywne w przypadku
grupy towarów farmaceutycznych, dla których wnioskowano w tym przypadku o rejestrację.
Jednakże dodatkowy element dekoracyjny w postaci pogrubionej obwódki górnej części tego
zęba decyduje o tym, że taka forma przedstawieniowa zasługuje na ochronę. W takiej
sytuacji rzecz jasna ochroną objęty jest nie rysunek zęba w ogóle, ale konkretne jego
przedstawienie, z konkretnym dodatkowym elementem dekoracyjnym. Ze względu jednak
na deskryptywny charakter samego zęba, znak taki należy zakwalifikować jako słaby.

(rys. 1)
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Z analogiczną sytuacją mielibyśmy do czynienia w przypadku oznaczenia
przedstawiającego obraz produktu lub jego opakowania39. Ponadto, podobnie klasyfikowane
mogą być również oznaczenia graficzne składające się w z prostych figur geometrycznych lub
kształtów zestawionych w charakterystyczny sposób. Przykładami takich znaków mogą być
oznaczenia będące przedmiotem decyzji Wydziału Odwoławczego OHIM w sprawach
R0182/1998-1 (patrz rys. 2) i R0037/1999-3 (patrz rys. 3). Nie ulega wątpliwości, że same
proste figury geometryczne takie jak kwadraty czy trójkąty nie są dystynktywne, kiedy jednak
zestawimy ich większą liczbę lub też ułożymy je w charakterystycznej konfiguracji, sytuacja
ulega zmianie. Oznaczenia takie mogą wtedy zostać uznane za na tyle nietypowe, że
przypisana im zostanie dostateczna zdolność odróżniająca i zostaną one zarejestrowane. Nie
zmienia to jednak faktu, że ze względu na niedystynktywność „substratów” takich znaków
należy je zakwalifikować jako znaki „słabe”.

(rys. 2)

(rys. 3)
Osobną podgrupą oznaczeń graficznych wśród których jak się wydaje liczne mogą być
oznaczenia „słabe”, są tzw. znaki słowno-graficzne. Będzie tak chociażby w sytuacji, gdy
element słowny takiego oznaczenia nie będzie sam w sobie spełniać kryteriów rejestracji,
tzn., nie będzie posiadał dostatecznych znamion odróżniających. Wydaje się, że podobnie
39

W takich przypadkach zasadniczo rejestracja byłaby wykluczona w przypadkach w których owe formy
graficzne były jedynie pozbawionym elementów charakterystycznych wiernym odzwierciedleniem towarów
będących przedmiotem rejestracji, do rejestracji konieczne jest więc występowanie jakichś charakterystycznych
lub oryginalnych elementów (patrz decyzja Wydz. Odw. OHIM dot. znaku graficznego „Tabs” Nr R0072/1999-3).
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sprawa miałaby się z oznaczeniem którego element słowny będzie co prawda rejestrowalny,
lecz można będzie go samego z siebie określić mianem znaku „słabego”. W obydwu tych
przypadkach o rejestracji decydowałaby forma przedstawienia graficznego takiego elementu
słownego. Specyficznym przypadkiem takiego znaku byłyby również charakterystyczne
graficznie przedstawienia pojedynczych liter czy innych symboli które same w sobie jak się
wydaje nie byłyby odróżniające. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku
oznaczenia będącego przedmiotem decyzji Wydziału Odwoławczego OHIM w sprawie
R0091/1998-2 (patrz rys. 4). Sama litera „a” nie posiada raczej zdolności odróżniającej, jej
konkretna charakterystyczna forma przedstawieniowa może się nią jednak odznaczać.
Niedystynktywność elementu słownego także i tu sprawia, że znak taki należy określić
mianem „słabego”.

(rys. 4)
Kolejną popularną kategorią znaków towarowych są znaki przestrzenne. W ich
przypadku znaków słabych doszukiwać się można przede wszystkim w odniesieniu do
znaków stanowiących przestrzenną prezentację formy towaru lub jego opakowania, która
podporządkowana jest pewnym oczywistym wymogom technologicznym czy praktycznym
(sytuacja podobna jak w przypadku oznaczeń graficznych). W takiej sytuacji o rejestracji
decyduje charakterystyczny element wykraczający poza deskryptywny charakter tak
skonstruowanego oznaczenia. Dobrym przykładem wydają się tu być oznaczenia w formie
przestrzennego kształtu butelek napojów rejestrowane właśnie dla tej grupy towarów, tak
jak np. wspólnotowy znak towarowy Nr 00069016 (patrz rys. 5). Ze względu na banalność,
standardowy kształt butelki będzie niedystynktywny dla takiej grupy towarów. Ażeby doszło
do rejestracji konieczne jest więc takie wzbogacenie kształtu butelki, aby była ona
charakterystyczna i pozwała odróżnić się od innych. W takim przypadku o rejestracji
decyduje więc właśnie ten charakterystyczny element, nie zaś cechy wynikające z bycia
butelką.
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(rys. 5)
Innym rodzajem znaków przestrzennych które można scharakteryzować jako słabe są
znaki przestrzenne pod postacią wyglądu towaru lub jego opakowania opatrzone etykietą z
napisem, najczęściej nazwą produktu, która sama przeważnie jest już zarejestrowana jako
słowny lub też graficzny znak towarowy. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy sam
kształt nie jest w żaden sposób charakterystyczny a tym samym dystynktywny, a o rejestracji
decyduje napis na nim umieszczony. Przykładem tego typu oznaczenia może być
wspólnotowy znak towarowy nr 001698885, będący przestrzenną figurką królika o złotym
kolorze, opatrzoną słownym elementem w postaci znaku towarowego Lindt (patrz rys. 6).
Forma królika dla towarów cukierniczych nie ma moim zdaniem zdolności odróżniającej ze
względu na oczywiste skojarzenia ze świętami wielkanocnymi. Nie zmienia tego ani złoty
kolor króliczka, ani czerwona wstążka wokół jego szyi. Elementy te należy traktować jako
raczej typowe. Najsilniej dystynktywnym elementem wydaje się być w tym przypadku
umieszczony na figurce napis „Lindt Collection”. Z powyższych względów zasadne wydaje mi
się uznanie, że o ile w konkretnej sprawie nie zostanie udowodnione nabycie podwyższonej
zdolności odróżniającej przez ten znak, jest to znak „słaby”.
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(rys. 6)
4.

Przyjęta metodologia.
Reasumując, powyższe rozważania prowadzą do jednego podstawowego wniosku –

definiowanie i wyróżnianie „słabych” znaków towarowych w sposób nieuchronny angażuje
metodologię

o

charakterze

chociażby

w

pewnej

tylko

mierze

subiektywnym.

Pozanormatywne pochodzenie tej koncepcji sprawia, iż budując jej definicję odwołujemy się
do naszych intuicji, na ich podstawie dobierając zestaw narzędzi prawnych, które
pozwoliłyby przełożyć je na język prawa. Jesteśmy więc oczywiście w stanie zakreślić ogólne
ramy tego pojęcia, jednak wykorzystane do tego kryteria mają zasadniczo ocenny charakter .
„Słaby” znak towarowy jest przede wszystkim znakiem towarowym, tzn. spełnia wymogi
określone w art. 120 PWP oraz art. 4 Dyrektywy CTM. Ponadto wykazuje się on ledwie
dostatecznymi znamionami odróżniającymi, które jednak wystarczają do rejestrowalności
takiego oznaczenia. Wynika to z pewnej przynajmniej dozy niedystynktywności, opisowości
lub generyczności takiego znaku.
Tak skonstruowana definicja nie pozwala niestety na wyodrębnienie spośród
wszystkich zarejestrowanych oznaczeń zamkniętej grupy znaków „słabych”. Problemem
pozostaje ustalenie jasnej granicy pomiędzy tą kategorią znaków a pozostałymi. Fakt ten
powoduje szczególnie poważne konsekwencje w kontekście tematu niniejszej pracy.
Próbując

ustalić

zakres

ochrony

słabych

znaków

towarowych

konieczne

jest

przeanalizowanie dotyczącego ich orzecznictwa, ustalenie jak sądy i odpowiednie organy
„traktują je” w praktyce. W tym kontekście konieczne jest więc stworzenie pewnego klucza
doboru relewantnego orzecznictwa, który dawałby możliwie pewne rezultaty pomimo
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nieprecyzyjności i mnogości definicji którymi się posługujemy. Chciałbym więc poświęcić
fragment niniejszej pracy na zaprezentowanie metodologii którą będę się w tym względzie
posługiwał.
Wydawać by się mogło, że analizie podlegać powinny wyłącznie te orzeczenia, w
których organ orzekający w wystarczający sposób odwołał się do słabości ocenianego znaku.
Prowadziłoby to do sytuacji, w której słabym znakiem w praktyce byłoby takie oznaczenie,
które zostało w ten sposób określone przez odpowiedni organ lub sąd. Tak dokonany wybór
w efekcie zupełnie pomijałby kwestię samej istoty takiego znaku i oceny poziomu zdolności
odróżniającej, zasadności dokonywanych w tym względzie sądów. Służyłby on jednak
wydatnie określeniu sposobu obchodzenia się z takimi znakami przez władne w tej mierze
organy, co prowadziłoby w efekcie do określenia stopnia i sposobu ochrony takich znaków,
czyli zasadniczego problemu stojącego u podstaw niniejszej pracy. Do przyjęcia takiego
rozumowania prowadzi już chociażby prosta konstatacja, że aby badać politykę organów
względem słabych znaków, w toku orzekania muszą być one świadome, że to właśnie z takim
oznaczeniem mają do czynienia. Odwołanie w danej decyzji bądź orzeczeniu jest więc sprawą
podstawową.
Europejskie czy polskie orzecznictwo dotyczące znaków towarowych nie odnosi się
jednak do tak „miękkiej” kategorii jak „słaby” znak towarowy w sposób bezpośredni. Nie
ulega jednak wątpliwości, że pomimo nie stosowania odpowiedniej nazwy, relewantne
organy w swoich orzeczeniach odwołują się do tego konceptu. Czynią to jednak w sposób
opisowy. Dzieje się tak pomimo wykazanej już w niniejszym rozdziale stałej obecności
pojęcia „słabego” znaku towarowego w pracach naukowych z tego zakresu, jak i nawet
oficjalnych dokumentach takich jak Wytyczne OHIM. Jak się wydaje, spowodowane jest to
pozanormatywnym pochodzeniem tego pojęcia - organy decydują się nie odwoływać wprost
do konceptów niezdefiniowanych w aktach normatywnych. Wydaje się to być zabieg słuszny,
tym bardziej, że jak już wskazałem powyżej, definicje pochodzące z doktryny odznaczają się
nieostrością i niejednoznacznością. W orzecznictwie wspólnotowym zamiast znaków
„słabych” mamy więc do czynienia ze znakami określanymi po angielsku jako „marks of a
weak distinctive character”, tłumaczone najczęściej na język polski jako „znaki towarowe o
charakterze nieznacznie odróżniającym” lub „o mało odróżniającym charakterze”. Co do
kwalifikacji takich oznaczeń jako „słabe” nie ma raczej wątpliwości. Wydaje się również, że
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takim mianem możemy również określać oznaczenia, w przypadku których organ w
orzeczeniu odwoła się do deskryptywnego lub generycznego charakteru jego całości lub
części.
Zastosowanie takiego prostego wzorca nie prowadzi jednak do satysfakcjonujących
rezultatów. Ten swoisty test, w szczególności uznający za znamię „słabego” znaku ledwie
wskazanie na jego deskryptywność lub rodzajowość ujmuje bowiem tę kategorię znaku
towarowego zbyt szeroko. Bardzo prawdopodobne byłoby jego spełnienie także przez dużą
liczbę oznaczeń, które w powszechnej intuicji nie możnaby określić jako słabe. Konieczne jest
więc wypracowanie instrumentów, które pozwoliłoby zaradzić temu problemowi. W tym
celu wskazane jest jak się wydaje odwołanie do prób definicji „słabych” znaków wskazanych
w niniejszej pracy i dokonanie nieco intuicyjnej subsumpcji. Wynikająca z takiego charakteru
definicji i metodologii pewna nieuchronna subiektywność rezultatów takiego mechanizmu
myślowego budzi zasadnicze wątpliwości, jednak wydaje się być on najlepszym dostępnym
rozwiązaniem. „Intuicyjny” tryb wyróżniania „słabych” znaków służy więc jako swoisty filtr
dla opisanego wcześniej modelu, który jak się wydaje można nazwać „obiektywnym” (tj.
odwołującym się do obiektywnie postrzegalnej treści orzeczeń i decyzji). Pozwalałby on na
wykluczenie z bardzo okazałej dotychczas grupy znaków tych, które zgodnie z intuicją
oceniającego nie mieszczą się w zakresie przywołanych już w tym rozdziale definicji takich
oznaczeń. Z takim ryzykiem raczej nie mielibyśmy do czynienia w przypadku znaków
określanych mianem „nieznacznie odróżniających”, jednak jak już powiedziałem miałoby to
znaczenie w wielu przypadkach znaków w odniesieniu do których organ stwierdził
deskryptywny lub generyczny charakter ich części. „Intuicyjna” ocena służy w takiej sytuacji
wyważeniu, czy owa deskryptywność lub generyczność faktycznie prowadzi do możliwości
uznania danego znaku za słaby. Niekiedy bowiem dany znak odznacza się taką
charakterystyką jedynie w niewielkim stopniu, albo też pomimo tego nabył w wyniku
używania podwyższoną zdolność odróżniającą. W takich sytuacjach „mechaniczne”
kwalifikowanie takich oznaczeń jako „słabe”, co byłoby wynikiem stosowania „obiektywnej”
metody definiowania takich znaków opisanej w poprzednim akapicie, byłoby wysoce
nieuzasadnione.
Z powyższych rozważań można więc wywnioskować, że na potrzeby dokonania
wyboru relewantnego orzecznictwa właściwe definicje „słabego” znaku towarowego
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sformułowane na gruncie doktryny prawa znaków towarowych będą pełniły niekiedy swoistą
rolę pomocniczą. Jak więc widać, wybór ten będzie w sposób nieuchronny intuicyjny i
subiektywny, tak jak i intuicyjne i subiektywne są w istocie owe definicje. Ze względu na ten
fakt, pomiędzy różnymi badaczami tego tematu występować mogą pewne różnice zdań, co
do słabości konkretnych oznaczeń.
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ROZDZIAŁ II. ZAKRES PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

1.

Wprowadzenie.
Przybliżywszy w poprzednim rozdziale pojęcie słabego znaku towarowego, należy

odnieść się do szeregu rodzących się w jego kontekście pytań i wątpliwości. Mianowicie, czy
sposób jego wyróżniania, łączy się z jakimiś praktycznymi konsekwencjami w postaci różnicy
w zakresie ochrony takiego oznaczenia i sposobu jego traktowania w praktyce? Skoro
bowiem cechą niejako definiującą go jest niski poziom zdolności odróżniającej, to czy nie
powinno się to również przekładać na niższy poziom ochrony? Czy też może z faktu, że słabe
znaki towarowe nie są wyróżniane na mocy aktów normatywnych, należy wyciągnąć
wniosek, że powinny one być traktowane tak samo, jak inne znaki? Pytania te mają
fundamentalne praktyczne znaczenie. Ażeby udzielić na nie odpowiedzi, trzeba odwołać się
do przewidzianych w przepisach prawa warunków przyznawania ochrony oznaczeniom, a
więc zapisom określającym zakres takiej ochrony.
Zwykłe znaki towarowe, poza wyjątkowymi przypadkami, podlegają ochronie w
dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy dochodzi do ich naruszenia wskutek używania
w obrocie oznaczenia identycznego w odniesieniu do identycznych grup towarów 40 .
Wykazanie tej podwójnej identyczności wystarczy do zapewnienia uprawnionemu ochrony.
Nie ulega więc wątpliwości, że dotyczy to również znaków towarowych o niskim poziomie
odróżniającej.
Po drugie zaś, znaki towarowe chronione są także w przypadkach naruszenia
stosowania w obrocie oznaczeń podobnych w odniesieniu do identycznych lub podobnych
towarów lub też oznaczeń identycznych dla towarów podobnych 41. Pierwszym krokiem w
procesie oceny takiego naruszenia jest więc ustalenie zachodzenia podobieństwa między
spornymi znakami, zarówno na poziomie samych oznaczeń, jak i towarów dla których zostały
zgłoszone. Ta ostatnie kwestia nie ma znaczenia w kontekście tematu niniejszej pracy, gdyż
nie odnosi się ona do właściwości znaków jako takich. Jak jednak wskazuje zarówno
orzecznictwo, jak i doktryna prawa znaków towarowych poziom zdolności odróżniającej

40
41

Patrz: art. 132 ust. 2 pkt 1 PWP, art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy czy art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia CTM.
Patrz: art. 132 ust. 2 pkt 2 PWP, art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy czy art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia CTM.
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może w pewnych warunkach odegrać rolę przy okazji oceny występowania podobieństwa
między spornymi znakami. Wobec tego, zawarta w dalszej części niniejszej pracy analiza
relewantnego orzecznictwa będzie nakierowana m.in. na zbadanie, jaka to jest rola i jak
wpływa to na ochronę „słabych” znaków towarowych. Zgodnie z utrwaloną praktyką, ocenę
takiego podobieństwa dokonuje się na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i
koncepcyjnej (znaczeniowej). Przy czym należy pamiętać, że z oczywistych względów, w
przypadku niektórych rodzajów oznaczeń porównywanie na wszystkich z płaszczyzn jest
niemożliwe (np. znaki wyłącznie graficzne lub przestrzenne nie podlegają ocenie fonetycznej,
w przypadku zaś gdy oznaczenia słowne nie posiadają wartości semantycznej niemożliwe jest
ich porównanie na polu koncepcyjnym).
Przyznanie ochrony wyłącznie na podstawie stwierdzenia podobieństwa co do
oznaczeń i grup towarów, byłoby jak się wydaje, ochroną zdecydowanie zbyt szeroką.
Konieczne więc było ukształtowanie dodatkowego kryterium, od którego stwierdzenia
uzależnione byłoby w takich okolicznościach przyznanie ochrony. Tym kryterium jest właśnie
„prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”. Jest ono już od dawna obecne nie tylko w
polskim prawie znaków towarowych, ale także w krajowych ustawodawstwach europejskich,
prawie wspólnotowym, jak również w innych systemach prawnych, w tym w prawie
amerykańskim. Ze względu na rolę jaką pełni w procesie ochrony praw z rejestracji znaków
towarowych, można powiedzieć, że to właśnie ten koncept efektywnie określa zakres takiej
ochrony. Z tego powodu należy dokładnie zbadać sposób jego ukształtowania i
zastosowania.
2.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – definicja.
W polskiej doktrynie prawa znaków towarowych, jeszcze na gruncie poprzednio

obowiązujących ustaw z tego zakresu, pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
rozumiano jako „możliwość błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez
przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony
na niego znak”42. U. Promińska zaś postrzegała je jako sytuację, „gdy podobieństwo znaków i
towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorcy o pochodzeniu towarów” 43. Można więc
powiedzieć, że do wystąpienia prawdopopodobienstwa wprowadzenia w błąd dochodziło w
42
43

R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997 r., str. 83.
U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998 r. str. 38.
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sytuacji, gdy w wyniku zgłoszenia do rejestracji innego znaku bądź też innego naruszenia,
uszczerbku doznawała zasadnicza funkcja konkretnego znaku, czyli funkcja gwarancji
pochodzenia. Chodzi tu więc o przypadki w których prawdopodobne jest, że relewantny
odbiorca potraktuje dane znaki jako wskazujące na pochodzenie towarów od tego samego
podmiotu, choć tak faktycznie nie będzie. Błąd będzie polegał na błędnej identyfikacji
pochodzenia produktu.
W ostatnich latach silne oddziaływanie na europejskie ustawodawstwa krajowe miało
wspólnotowe prawo znaków towarowych, co widać także w kontekście sposobu rozumienia
pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Same przepisy Dyrektywy oraz
Rozporządzenia CTM mają co prawda w tym względzie charakter dosyć ogólnikowy
(wyjątkiem pozostaje 8 motyw Rozporządzenia CTM, który zawiera otwarty katalog
czynników branych pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd),
kluczową rolę odgrywa tu jednak orzecznictwo sądów wspólnotowych. Szczególnie istotne w
procesie doprecyzowywania tej przesłanki naruszenia pełnią cztery orzeczenia, które
powszechnie uznawane są za swoisty kanon, a mianowicie orzeczenia w sprawach: Sabel44,
Canon45, Lloyd46 i Marca Mode47.
Z tych i innych orzeczeń widać, na co słusznie wskazuje W. Włodarczyk48, że w
ostatnich latach doszło do pewnej ewolucji konceptu prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd właśnie na gruncie prawa wspólnotowego. Po pierwsze, poszerzono rozumienie
przesłanki ryzyka („prawdopodobieństwa”) z tzw. ryzyka bezpośredniego, obejmującego
pomyłkę co do znaków, do tzw. ryzyka pośredniego, które należy rozumieć jako ryzyko
skojarzenia ze sobą dwóch znaków. Koncepcja ta wyraźnie dopuszczana przez przepisy
prawa wspólnotowego budzi jednak pewne wątpliwości w praktyce49. Po drugie, doszło
również do zmiany rozumienia kategorii wprowadzenia w błąd. Podczas gdy dotychczas
stosowano wąskie jej rozumienie, polegające na błędzie co do pochodzenia towarów lub
usług z jednego źródła, obecnie stosowany jest model sensu largo, zgodnie z którym do

44

Wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel przeciw Puma AG.
Wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon przeciw MGM Int’l.
46
Wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer przeciw Klijsen Handel BV.
47
Wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV przeciw Adidas AG oraz Adidas
Benelux BV.
48
W. Włodarczyk, Kolizja…, str. 37.
49
Ibid.
45
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wprowadzenia odbiorcy w błąd dojdzie również w przypadku, gdy uzna on te towary lub
usługi za pochodzące ze źródeł powiązanych ze sobą ekonomicznie50. Jest to więc zasadnicze
rozszerzenie omawianego pojęcia. Definicję prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
należy więc doprecyzować w powyżej wskazanym zakresie. Zmiany te wpływają także na
rozumienie tej kategorii na gruncie polskiego prawa znaków towarowych. W świetle
powyższego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako możliwość
występowania pomyłki po stronie relewantnego odbiorcy co do pochodzenia towaru,
zarówno od tego samego dostawcy, jak również od podmiotów powiązanych ze sobą
ekonomicznie.
Mając na uwadze tak sformułowaną definicję, należy przeanalizować, jakie kryteria i
czynniki brane są pod uwagę przy dokonywaniu oceny. Jak już wskazałem powyżej,
przykładowy katalog takich czynników znajduje się w motywie 8. Rozporządzenia CTM51. Do
orzecznictwa wspólnotowego należy jednak ich doprecyzowanie w praktyce, określenie jaka
jest waga poszczególnych kryteriów w procesie decyzyjnym, jak również ewentualne
rozszerzenie katalogu. Skompilowane na podstawie prawa wspólnotowego i orzecznictwa
syntetyczne

wyliczenie

kryteriów

relewantnych

w

ocenie

prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd zawierają Wytyczne OHIM52. Zgodnie z nim należą do nich:


stopień podobieństwa towarów lub usług,



stopień podobieństwa znaków,



poziom zdolności odróżniającej znaku starszego,



stopień wykwalifikowania odbiorcy,



poziom uwagi odbiorcy danych towarów lub usług, koegzystencja spornych znaków
na określonym terytorium,



faktyczne przypadki konfuzji oraz ewentualne wcześniejsze orzeczenia dotyczące
spornych znaków lub znaków podobnych które zapadły na forum wspólnotowym lub
też państw członkowskich.

50

Orzeczenie Canon par. 29.
„Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności
rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub
zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi
towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony.”
52
Opposition Guidelines 2.2.A., str. 10.
51
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Należy jednak pamiętać, że jest to wyliczenie jedynie przykładowe i w zależności od
konkretnego stanu faktycznego, organy orzekające mogą odwołać się również do innych
kryteriów.
Tak liczebnym katalogom relewantnych kryteriów muszą w praktyce towarzyszyć
pewne stałe zasady ich stosowania (metodologia, hierarchizacja). Bez nich bowiem
orzecznictwo oparte na tak dużej ilości zmiennych byłoby zupełnie nieprzewidywalne. I tak,
w świetle orzeczenia Sabel, w każdej sprawie, w której badane jest prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd, pod uwagę brane być powinny wszystkie mające znaczenie w
przypadku danego znaku kryteria53. Tezę tą ETS doprecyzował w orzeczeniu w sprawie Canon
uznając, że w trakcie analizy powinno się brać pod uwagę pewną współzależność między
relewantnymi czynnikami, w takim sensie, że np. mniejszy stopień podobieństwa towarów
może zostać zrównoważony poprzez wysoki stopień podobieństwa samych znaków54. Można
więc powiedzieć, że w świetle powyższych zasad, ocena prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd polegać ma w dużej mierze na odpowiednim wyważeniu zestawu
elementów.
3.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd a zdolność odróżniająca.
W kontekście analizy zakresu ochrony słabych znaków towarowych najistotniejsze

znaczenie ma oczywiście uznanie poziomu zdolności odróżniającego znaku wcześniejszego za
jeden z czynników relewantnych przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Pod kątem tematu niniejszej pracy niezbędne jest więc zbadanie, jaką rolę pełni on w
praktyce.
Do tego kryterium oceny odniósł się ETS w powoływanej tu już sprawie Sabel,
uznając, że w procesie oceny stopnia podobieństwa na potrzeby ustosunkowania się do
kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, szczególną uwagę poświęcić należy
elementom dystynktywnym i dominującym55. Podstawową rzeczą, którą należy podkreślić w
związku z tą tezą Trybunału, jest to, że zgodnie z nią zdolność odróżniająca pełni pewną
istotną rolę na etapie oceny stopnia podobieństwa spornych oznaczeń. W takiej sytuacji nie
jest więc ona osobnym kryterium, lecz raczej czynnikiem pomocniczym w ocenie kryterium
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rzeczywiście niezależnego. Ponadto, sama zdolność odróżniająca zasadniczo nie dotyczy w
tym przypadku całości oznaczenia, lecz tylko jego elementu (w przypadku znaków krótkich
może być to cały znak).
Wracając jeszcze do orzeczenia Sabel, zdawałoby się ono sugerować, że elementy
nieodróżniające (niedystynktywne, deskryptywne, rodzajowe), często występujące w
znakach słabych, miałyby mniejsze znaczenie przy ocenie podobieństwa, prowadząc tym
samym do zawężenia ochrony takich znaków. Jeszcze dalej w tym kierunku podążył OHIM w
swoich Wytycznych, stwierdzając w nich wyraźnie, że takie elementy o nieodróżniających
właściwościach powinny zostać w dużym stopniu albo nawet całkowicie pominięte przy
ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd56. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest
to teza generalna, odwołująca się do wszystkich rodzajów znaków towarowych, a więc także
znaków „średnich” i mocnych, które zawierają w sobie elementy nieodróżniające. Z tego
powodu nie można powiedzieć, że takie stanowisko prowadzi do ukształtowania ochrony
słabych znaków towarowy w sposób odmienny od innych znaków. Ażeby kategorycznie
rozstrzygnąć tę kwestię, należy przeanalizować zastosowanie omawianej reguły w praktyce,
co nastąpi w dalszej części niniejszej pracy.
Orzeczenie Sabel zawiera jeszcze jedną istotną wskazówkę, co do roli zdolności
odróżniającej w procesie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgodnie z
wyrażonym przez Trybunał poglądem, im bardziej odróżniający jest znak, tym większe
występuje względem niego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd57. Podobną uwagę
poczynił ETS także w swoim orzeczeniu w sprawie Canon, stwierdzając, że znaki z wyższym
poziomem zdolności odróżniającej, czy to pierwotnej, czy to nabytej w wyniku posiadanej na
rynku reputacji, cieszą się szerszą ochroną niż znaki mniej odróżniające. Zdaniem Trybunału
prowadzi to do wniosku, że pomimo niskiego podobieństwa pomiędzy danymi znakami, jeśli
chodzi o grupy towarów i usług dla których zostały zarejestrowane, można stwierdzić
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy dużemu podobieństwu
samych znaków towarzyszy wysoki poziom zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego.
Jasnym więc jest, że zdaniem Trybunału wyższa dystynktywność może niekiedy przeważyć
szalę na rzecz ryzyka konfuzji. W świetle tych stwierdzeń, ochrona słabych znaków
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towarowych wydaje się być niejako programowo węższa niż znaków o mocniejszej od nich
zdolności odróżniającej. Warto zauważyć, że jest to pogląd wyrażany również w doktrynie
polskiej 58 i amerykańskiej (jak to już zostało wskazane wcześniej). Zarówno jednak
orzeczenia, jak i wskazane prace naukowe z tej dziedziny, poprzestają na poczynieniu
ogólnikowej uwagi, bez praktycznych wskazań co do sposobu jej zastosowania. Jak wskazał w
swoim artykule J. Philips59, przywołana powyżej konstatacja Trybunału z orzeczenia Sabel ma
raczej charakter programowy, postulatywny czy też nawet jest jedynie prognozą co do
prawdopodobieństwa wykazywania konfuzji w takich przypadkach. Jak więc określić, jaki
dokładnie wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma zdolność
odróżniająca oznaczenia? „O ile” zmniejsza się ochrona znaku i wraz z jaką zmianą w
zdolności odróżniającej? Wobec takiej ogólnikowości tych „programowych” tez, przy braku
praktycznych dyrektyw co do różnic w ocenie, praktyce orzeczniczej odpowiednich organów
pozostawiono faktyczne wypełnienie ich treścią. Warto odnotować, że zgodnie z takim
modelem oceny, poziom zdolności odróżniającej ma dotyczyć całego oznaczenia, nie zaś
tylko określonego elementu i jest więc rzeczywiście osobnym, niezależnym kryterium oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Nie zmienia to jednak faktu, że powyżej
wskazana niejasność rzeczywiście występuje.
Przywołane powyżej tezy orzeczeń Sabel i Canon prowadzą do jeszcze jednego
istotnego wniosku, który zauważyła także pewna część doktryny60. Wydawać by się mogło,
że nazwanie decydującej o stwierdzeniu naruszenia prawa do znaku towarowego przesłanki
„prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd” w sposób wyraźny odnosi się do badania
faktycznych postaw rynkowych wśród odbiorców w kontekście spornych znaków. Oczywiście
zrozumiałym jest obudowywanie takiego konstruktu prawniczą metodologią, jednak
powinna ona prowadzić do efektywnego odwzorowania intuicji odbiorców danych towarów
lub usług. Jak się wydaje, zgodnie z takimi właśnie intuicjami, znaki mocne, a więc te bardziej
charakterystyczne z punktu widzenia relewantnego odbiorcy, powinny łatwiej utrwalać się w
jego pamięci i tym samym mniejsze byłoby prawdopodobieństwa faktycznego występowania
co do nich konfuzji. W takim przypadku słaby znak towarowy, jako mniej rozpoznawalny dla
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odbiorcy, powinien być łatwiejszy do pomylenia z innym, podobnym znakiem. Przyjęcie
powyżej zreferowanego rozumowania ETS wydaje się prowadzić do sytuacji zgoła odwrotnej.
Sprawia to, że przesłanka prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu jakie
wydaje się nadawać jej ETS jest testem o charakterze czysto prawnym i sformalizowanym,
oderwanym od rzeczywistej postawy odbiorcy na rynku. Organ rozstrzyga sprawę w oparciu
o ustalony w praktyce katalogiem abstrakcyjnych w istocie czynników, które zestawia, nie
bada za to faktów rynkowych (są co prawda wymieniane wśród relewantnych kryteriów
oceny, ale ich praktyczne znaczenie jest znikome). Nie ulega wątpliwości, że w tym
przypadku mamy do czynienia ze sferą ustaleń prawnych, nie zaś faktycznych61.
Taki kształt instytucji prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wydaje się
przyznawać wiodące znaczenie prawom i interesom uprawnionego do znaku towarowego.
Przedkłada je zaś ponad interesy odbiorców towarów i usług, których wiodąca rola powinna
wynikać ze znaczenia jakie teoretycy prawa znaków towarowych przypisują funkcji
gwarancyjnej znaku towarowego. Jak zauważyła K. Szczepanowska-Kozłowska 62 ETS
ustanowił w jednym ze swoich orzeczeń63 koncepcję tzw. specyficznego przedmiotu ochrony
prawa z rejestracji znaku towarowego. Koncepcja ta istotnie wskazuje na skłanianie się do
rozumienia takiego prawa jako sposobu zapewnienia stosownej wyłączności uprawnionemu.
Jak więc widać, to, jak rozumiana jest przesłanka prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd, rzutuje na sposób ukształtowania samej istoty prawa z rejestracji znaku towarowego.
Jak się jednak wydaje, rola wysokiej odróżnialności oznaczenia nie jest w praktyce
ujmowana tak jednoznacznie, jak wynika to z rozumowania zaprezentowanego powyżej. W
orzecznictwie SPI wykształciła się dosyć wyraźna linia orzecznicza widząca w podwyższonej
reputacji znaku podstawę do odmowy jego ochrony 64 . Zgodnie z rozumowaniem
zaprezentowanym przez ten sąd w sprawach Picasso65 i Obelix66, w przypadku, gdy takiej
podwyższonej reputacji znaku towarzyszy określony i bardzo jasny ładunek semantyczny
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oznaczenia, który nie kojarzy się z towarami dla których dany znak zarejestrowano, może to
spowodować, że pomimo wysokiego poziomu podobieństwa znaków do ryzyka konfuzji nie
dojdzie. O tym zjawisku mówi się niekiedy jako o „teorii neutralizacji”, ze względu na to, że
prowadzi ona do „neutralizacji” podobieństwa wizualnego i fonetycznego dwóch znaczeń
przez istotną różnicę występującą na polu podobieństwa koncepcyjnego 67 . Takie
rozumowanie wydaje się zgodne z intuicyjnym pojmowaniem prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, opartym na faktycznych odczuciach odbiorców, o którym pisałem już
powyżej.
4.

Podsumowanie.
Powyższe rozważania wskazują, że poziom zdolności odróżniającej znaku towarowego

może w bardzo dużym stopniu, poprzez swoją rolę zarówno w procesie oceny podobieństwa
oznaczeń, jak i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wpłynąć na zakres jego ochrony.
Ustalenie jaki dokładnie jest to wpływ nie jest już jednak takie proste i prowadzi do
poważnych dyskusji w ramach doktryny a nawet do występowania różnicy w praktykach
orzeczniczych konkretnych organów orzekających.
To, jak będzie się kształtował zakres ochrony słabych znaków towarowych będzie
więc zasadniczo zależało od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od tego w jakich sytuacjach i w jaki
sposób niski poziom zdolności odróżniającej wpływać będzie na ustalanie występowania
podobieństwa między spornymi oznaczeniami. Po drugie zaś, fundamentalne znaczenie
będzie miał sposób zastosowania dwóch spośród kryteriów dokonywania oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd: kryterium oceny stopnia podobieństwa
oznaczeń w zakresie określania elementów dystynktywnych lub dominujących oraz ich
wpływu na zakres ochrony oznaczenia oraz poziomu zdolności odróżniającej oznaczenia
starszego rozumianego jako osobne kryterium oceny. Należy jednocześnie zadać sobie
pytanie, czy zastosowanie dystynktywności w tych dwóch wariantach wzajemnie się
wyklucza? Jeśli tak, to który z nich należy uznać za dominujący lub z jakiegokolwiek powodu
właściwszy? Czy może są to metody komplementarne, prowadzące do podobnych
rezultatów? Na te pytania może odpowiedzieć tylko orzecznictwo.
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Analiza orzecznictwa odnoszącego się do słabych znaków towarowych może więc
spełnić szereg istotnych zadań. Po pierwsze, pozwoli ona określić zakres ochrony słabych
znaków towarowych w praktyce, czyli zasadniczy temat niniejszej pracy. Po drugie, pomoże
ono określić „moment” relewantności poziomu zdolności odróżniającej jako kryterium oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Po trzecie, zbadanie „zachowania” przesłanki
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w relacji do słabych znaków towarowych
nakreśli pełniejszy obraz rzeczywistego jej ukształtowania i charakteru. To z kolei może stać
się również przyczynkiem do wzięcia udziału w dyskusji nad samą istotą prawa z rejestracji
znaku towarowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-prawnej.
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ROZDZIAŁ III. SŁABE ZNAKI TOWAROWE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA

1.

Wprowadzenie.
Orzecznictwo dotyczące słabych znaków towarowych jest niezwykle bogate. Źródła

relewantnych na gruncie prawa wspólnotowego, ale także i polskiego orzeczeń doszukiwać
się można zarówno w decyzjach zapadających w ramach OHIM jak i w orzeczeniach ETS lub
SPI. Należy bowiem pamiętać, że wobec wysokiego stopnia harmonizacji prawa znaków
towarowych na gruncie Unii Europejskiej, rozstrzygnięcia wydane przez organy
wspólnotowe, nawet jeśli dotyczą one jedynie wspólnotowych znaków towarowych, mogą
być skutecznie wykorzystywane także w praktyce w ramach państw członkowskich, w tym
również Polski68..
Zdecydowałem się podzielić wybrane przez siebie orzecznictwo w pod kątem źródła z
którego pochodzi. Najpierw, ze względu na ich przewodnią rolę w procesie stosowania i
interpretacji prawa znaków towarowych na terenie Unii Europejskiej, omówię wybrane
orzeczenia ETS i SPI. Następnie zaś przejdę do decyzji podejmowanych w kontekście słabych
znaków towarowych w ramach Wydziału Sprzeciwów lub Izby Odwoławczej OHIM. Taki
podział pozwoli przeanalizować praktykę każdej z tych kategorii podmiotów z osobna,
jednocześnie porównując je ze sobą w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Nie jest
bowiem wykluczone, że pomimo opierania się na tych samych aktach normatywnych i
dorobku orzeczniczym, praktyki poszczególnych organów wspólnotowych mogą się od siebie
różnić.
2.

Orzecznictwo

Sądu

Pierwszej

Instancji

oraz

Europejskiego

Trybunału

Sprawiedliwości.
Rola orzeczeń wydawanych przez SPI oraz ETS w skali całej Unii Europejskiej jest, jak
już zaznaczyłem powyżej nie do przecenienia. Należy bowiem pamiętać, że orzeczenia te
stanowią wiążącą wykładnię przepisów także dla organów krajowych. Jak więc rysuje się
ochrona słabych znaków towarowych w orzecznictwie ETS i SPI?
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Jak wskazywałem już w poprzednim rozdziale, nie jest do końca jasne, na którym
etapie oceny przesłanek naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego znaczenie ma
kryterium zdolności odróżniającej oznaczenia. Próbując więc przedstawić praktykę orzekania
w sprawach słabych znaków towarowych należy uwzględnić dwa możliwe podejścia do tej
kwestii. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się orzeczeniom, w których organ orzekający
dokonał analizy poziomu zdolności odróżniającej już na etapie oceny podobieństwa spornych
oznaczeń, gdyż następuje ona zwykle jako pierwsza, przed samym stwierdzaniem
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Ze względu na fakt, iż kwestia poziomu zdolności odróżniającej przy okazji oceny
stopnia podobieństwa ma znaczenie co do zasady w kontekście konkretnego elementu
danego znaku, można przyjąć, że z reguły będzie to mieć miejsce w sprawach dotyczących
znaków o charakterze złożonym (jest to oczywista konsekwencja występowania w znaku
więcej niż jednego relewantnego w ocenie elementu). Ogólne zasady oceny podobieństwa
znaków złożonych określone zostały w orzeczeniu Matratzen69, w którym Sąd stwierdził
m.in. że nie może być mowy o podobieństwie między znakiem złożonym oraz innym
znakiem, który jest identyczny lub podobny do jednego z członów takiego znaku, chyba że
tenże człon stanowi element dominujący w ramach ogólnego wrażenia wywoływanego przez
ten złożony znak 70 . Jak się wydaje, tezę tę można również rozszerzać na sytuacje
podobieństwa w ramach elementów dominujących dwóch znaków złożonych. Z powyższych
stwierdzeń wynika więc, że kluczową kwestią w tym kontekście jest ustalenie elementów
dominujących w znakach złożonych. Ochrona słabych znaków zaś w tej konfiguracji możliwa
byłaby w przypadku gdyby ów mało odróżniający element był dominujący w ramach
spornego oznaczenia. Czy taka możliwość jest jednak w ogóle dopuszczana przez
orzecznictwo?
Możliwość takiego stanu rzeczy w wątpliwość podał SPI w ramach swoich rozważań w
sprawie BUDMEN71. W ich trakcie, przy okazji rozważania podobieństwa oznaczeń Budmen i
Bud stwierdził on, że odbiorcy zasadniczo nie będą postrzegali deskryptywnego elementu
współtworzącego znak złożony jako pełniącego dystynktywną i dominującą rolę w ramach
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ogólnego wrażenia wywieranego przez ten znak72. Orzeczenie to może być więc ważną
wskazówką w kontekście wyznaczania zakresu ochrony „słabych” znaków towarowych. Samo
w sobie nie dotyczy ono co prawda tego zagadnienia, gdyż jego przedmiotem jest ochrona
znaku słownego Bud, którego nie można bynajmniej uznać za oznaczenie „słabe”, generalny
charakter tego konkretnego stwierdzenia sprawia jednak, że znajdzie ono zastosowanie
także dla sytuacji oparcia sprzeciwu na takim właśnie znaku.
Przykładem orzeczenia, które jak się wydaje prowadziło do podobnych rezultatów jak
sprawa BUDMEN, lecz już w interesującym nas kontekście, jest jednak wyrok SPI w sprawie
Selezione Oro Barilla73. W sprawie tej przyszło Sądowi oceniać ewentualny konflikt między
zgłoszonym do rejestracji słowno-graficznym znakiem towarowym Selezione Oro Barilla (rys.
7) oraz wcześniejszym znakiem słownym Oro Saiwa. Wydział Sprzeciwów, a następnie i Izba
Odwoławcza zgodnie odrzucili sprzeciw zgłoszony przez uprawnionego z rejestracji znaku
wcześniejszego. Zgodnie z ich argumentacją, wobec niskiej zdolności odróżniającej słowa
„Oro” elementem dominującym w ramach oznaczenia wcześniejszego pozostaje słowo
„Saiwa”, które nie odznacza się podobieństwem w relacji do znaku zgłoszonego do
rejestracji. W wyniku takiej decyzji, zgłaszający sprzeciw wniósł skargę do SPI.

(rys. 7)
Analizując przedmiotowe oznaczenia Sąd doszedł do wniosku, że element słowny
„Oro” ma charakter mało odróżniający, w sposób oczywisty stanowiąc jedynie odwołanie do
jakości towarów nim opatrzonych, nie zaś do pochodzenia tych towarów. W związku z tym,
zdaniem Sądu organy OHIM słusznie stwierdziły, że jako element nieodróżniający, „Oro” nie
może zostać uznane za dominantę znaku wcześniejszego. Zdaniem Sądu jest nią element
„Saiwa”, z czego wynika brak podobieństwa między spornymi znakami. Zauważa on bowiem,
że w zakresie w którym oba oznaczenia są dystynktywne, czyli jeśli chodzi o słowa „Barilla” i
„Saiwa”, podobieństwo nie występuje. Oba te słowa są nazwami producentów, w związku z
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Ibid. par. 53; Podobnie także np. w sprawie NLSPORT T-117/03 do T-119/03 oraz T-171/03.
Wyrok SPI z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-344/03 Saiwa przeciw OHIM (Barilla).
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czym to one zdominują percepcję relewantnych odbiorców jako wskazujące na pochodzenie
towarów. Słowo „Oro” bynajmniej nie pełni takiej funkcji. W efekcie Sąd odrzucił skargę,
stwierdzając, że Izba Odwoławcza OHIM nie była w błędzie nie stwierdzając w
przedmiotowym przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Zgodnie z powyżej wskazanymi orzeczeniami, ze względu na fakt, że elementy słabe
co do zasady nie mogą być uznane za dominujące w ramach oznaczeń złożonych,
podobieństwo w ich zakresie nie prowadzi więc do efektywnej ochrony danego oznaczenia.
Należy jednak zwrócić uwagę, że już nawet przywołane powyżej stwierdzenie z orzeczenia
BUDMEN nie wyłącza możliwości dominacji elementu słabo dystynktywnego w sposób
kategoryczny. W jakich warunkach taka, jak się wydaje wyjątkowa sytuacja mogłaby mieć
jednak miejsce?
Orzeczeniem, które w sposób bardzo istotny pozwala na odpowiedź na tak
postawione pytanie, jest wyrok SPI w sprawie A (fig.)74. Zapadł on w wyniku złożenia
sprzeciwu przez uprawnionego do znaku graficznego A w kwadracie (rys. 8) sprzeciwu w
postępowaniu rejestracyjnym znaku graficznego A w kole (rys. 9). Wobec zapadnięcia decyzji
o odmowie rejestracji, podmiot ubiegający się o nią złożył skargę do SPI, powołując się m.in.
na błędy w procesie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Argumentował, że
w przypadku gdy element słowny ma niewielką moc odróżniającą, a tak było w tamtym
przypadku, decydujące znaczenie powinno się przypisać elementom graficznym i
zachodzącym w ich ramach różnicom. Tych zaś, zdaniem skarżącego było wiele i decydowały
one o percepcji konsumenta względem przedmiotowych znaków, eliminując możliwość
pomyłki.

(rys. 8)
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Orzeczenie SPI z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 Avex przeciw OHIM (Ahlers).
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(rys. 9)
W opinii SPI jednak, pomimo niskiej zdolności odróżniającej to pisana minuskułą litera
„a” ma charakter dominujący. Wywiera ona bowiem na odbiorcach natychmiastowe
wrażenie, zapadając im w pamięć. Sąd niestety nie uszczegóławia, dlaczego doszedł do
takiego a nie innego wniosku. Można się jedynie domyślać, że chodzi o rozmiar tego
elementu i sposób jego ekspozycji w ramach znaku. Niemniej jednak, element słabo
odróżniający został uznany za dominujący ogólne wrażenie wywierane przez znak złożony
(słowno-graficzny). Skoro więc dominujące elementu obydwu spornych znaków są
identyczne (litera „a” pisana minuskułą), to należy uznać, że są one podobne. Tym samym,
elementy graficzne, łącznie z wyborem czcionki zapisu litery mają znaczenie drugorzędne dla
ogólnego wrażenia wywieranego przez sporne oznaczenia. Sąd wskazał jednak również, że
także i elementy graficzne obu znaków wykazują duży stopień podobieństwa, co przesądza o
wysokim ogólnym podobieństwie obydwu znaków. Prowadzi ono, w ocenie Sądu, do
wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.
Jak więc wynika z powyższego orzeczenia, ochrona „słabych” znaków towarowych o
złożonym charakterze może efektywnie rozciągać się na przypadki, w których słabo
dystynktywny element dominujący w odbiorze znaku wcześniejszego (lub też znak jako taki)
jest tożsamy lub podobny do elementu dominującego w spornym znaku złożonym. Kwestia
przyznania w takich okolicznościach ochrony polega więc w dużej mierze na uznaniu
elementu nieodróżniającego za dominujący. Jak wydaje się sugerować relewantne
orzecznictwo, którego część przywołałem powyżej, jest to jednak zadanie z zasady bardzo
trudne. Wyrok w sprawie A (fig.) udowadnia, że w pewnych warunkach jest to możliwe. Czy
możemy wyciągnąć jakieś wnioski co do tego, jakie okoliczności pozwalają na uznanie
elementu słabo odróżniającego za dominujący? Orzeczenie A (fig.) zdaje się uznawać za
takowe rozmiar i sposób ekspozycji elementu. Nie bez znaczenia jest zapewne również ilość
relewantnych w ocenie elementów. Jak się wydaje, na podstawie tego i innych orzeczeń
można również stwierdzić, że za taką okoliczność należy uznać poziom zdolności
odróżniającej pozostałych elementów składających się na dany znak. Zwraca bowiem uwagę
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fakt, że w sprawie Selezione Oro Barilla oprócz elementów deskryptywnych sporne
oznaczenia zawierały również silnie odróżniające nazwy handlowe, które zostały uznane za
dominujące. W sprawie A (fig.) zaś elementy graficzne w postaci czarnego koła lub kwadratu
należało uznać za co najmniej równie słabo dystynktywne jak element literowy „a”. W
związku z tym, nawet jeśli nie jest on od tych elementów bardziej odróżniający, to jego
ekspozycja w ramach znaku przeważa na jego rzecz szalę jeśli chodzi o wyróżnienie elementu
dominującego.
Metoda ustalania podobieństwa oznaczeń oparta na kryterium elementu
dominującego w spornych oznaczeniach nie jest jednak jedyną stosowaną w praktyce. W
swoim wyroku w sprawie Medion 75 ETS wykształcił koncepcję tzw. niezależnej pozycji
nadającej charakter odróżniający76. Jest to niezależny od kwestii dominacji test służący
stwierdzaniu naruszeń praw z rejestracji znaku towarowego. Od czasu ukształtowania
koncepcja ta zyskała dosyć dużą popularność i jest często przedmiotem rozważań sądów
wspólnotowych. Tym istotniejsze jest więc zbadanie, jak wygląda jej zastosowanie w
praktyce w relacji do „słabych” znaków towarowych. Czy elementy o niskim poziomie
zdolności odróżniającej mogą korzystać z ochrony przewidzianej na podstawie tej metody?
Sprawą, w której ETS rozważał zastosowanie koncepcji niezależnej pozycji nadającej
charakter odróżniającej był wyrok Gateway77. W sprawie tej uprawniony z tytułu słownego
znaku towarowego Gateway oraz całej serii innych znaków powiązanych złożył sprzeciw
wobec rejestracji słownego znaku towarowego ACTIVY Media Gateway. Sprzeciw został
jednak odrzucony mocą decyzji zarówno Wydziału Sprzeciwów OHIM jak i Izby Odwoławczej
OHIM. Zdaniem tych organów sporne oznaczenia nie są do siebie podobne i stąd też
wykluczone jest dopatrzenie się między nimi prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Zgłaszający sprzeciw złożył więc skargę do SPI.
W swoim wyroku Sąd jasno stwierdził, że słowo „Gateway” nie może zostać uznane
za dominujące w ramach znaku zgłoszonego do rejestracji. Taki charakter ma w nim pierwszy
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Wyrok ETS z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion AG przeciw Thomson Multimedia.
Ibid. par. 30: „nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy, używany
przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym, zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje
w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu
elementu dominującego.
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Wyrok SPI z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway Inc. przeciw OHIM (Fujitsu Siemens).
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z członów – słowo „Activy”. Jest to związane z wysokim poziomem deskryptywności znaku
wcześniejszego, jak również fantazyjnym i tym samym dystynktywnym charakterem
drugiego z tych słów. Ponadto SPI odwołał się do orzeczenia w sprawie NLSPORT 78
(powtarzającym de facto wskazaną powyżej tezę orzeczenia BUDMEN), zgodnie z którym
oznaczenie niedystynktywne nie może dominować w znaku złożonym. W takiej sytuacji Sąd
uznał, że sporne oznaczenia nie wykazują się podobieństwem na żadnym z trzech
relewantnych poziomów oceny. W swoich rozważaniach SPI zdecydował się również odnieść
do twierdzeń skarżącego, zgodnie z którymi element „Gateway” miałby zajmować niezależną
pozycję nadającą charakter odróżniający w znaku zgłoszonym do rejestracji. Argument ten
został jednoznacznie odrzucony przez Sąd ze względu właśnie na niski poziom zdolności
odróżniającej znaku wcześniejszego oraz brak dowiedzenia przez skarżącego, że
wykorzystanie go będzie sprawiało, że konsumenci będą postrzegać towary opatrzone
oboma znakami jako pochodzące co najmniej z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie.
Zwraca więc uwagę, że Sąd zdaje się uznawać, że słaba zdolność odróżniająca danego
elementu może przesądzać o braku możliwości przypisania mu niezależnej pozycji
odróżniającej w innym znaku złożonym. Wobec odrzucenia podniesionych przez skarżącego
argumentów, Sąd wykluczył występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Sąd w tej sprawie jasno wskazał więc, że poziom zdolności odróżniającej jest
relewantnym czynnikiem przy analizie możliwości przypisania danemu elementowi
niezależnej pozycji nadającej charakter odróżniający w procesie oceny podobieństwa
spornych oznaczeń. Jednocześnie z powyższego orzeczenia wynika wyraźnie, że im niższy ów
poziom, tym mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia przez dany element ochrony w
ramach tej koncepcji. Tym razem sposób sformułowania argumentacji Trybunału w sprawie
Gateway wydaje się eliminować możliwość kwalifikacji elementu słabego jako posiadającego
niezależną pozycję odróżniającą – jest to więc sytuacja bardziej kategoryczna niż w
przypadku analogicznych tez sformułowanych przy okazji definiowania testu służącego
określaniu elementów dominujących oznaczeń złożonych zawartych chociażby w
przywołanym już powyżej wyroku w sprawie BUDMEN. Czy jednak tym razem praktyka
orzecznicza jest równie jednoznaczna?
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Orzeczeniem wnoszącym bardzo dużo do procesu doprecyzowywania zakresu
ochrony słabych znaków towarowych w tym kontekście jest orzeczenie SPI w sprawie Golden
Eagle79. Dotyczyła ona badania ewentualnego konfliktu zgłoszonego do rejestracji znaku
graficznego Golden Eagle (fig.) (rys. 10) oraz wcześniejszego znaku graficznego
przedstawiającego czerwony kubek pełen gorącej kawy (rys. 11). Po tym, jak zarówno
Wydział Sprzeciwów OHIM jak i Izba Odwoławcza OHIM odrzuciły sprzeciw ze względu na
stwierdzony przez nie brak podobieństwa spornych oznaczeń, zgłaszający go wniósł skargę
do SPI.

(rys. 10)

(rys. 11)
Wydając wyrok SPI doszedł do wniosku, że elementem dominującym w znaku
zgłoszonym do rejestracji jest bezsprzecznie jego element słowny. Rysunek kubka zaś jest
zdaniem Sądu słabo odróżniający, gdyż zbyt mocno odnosi się do towarów na jakich ma być
umieszczany. Mimo to, ze względu na fakt, że rysunek ów zajmuje połowę powierzchni znaku
późniejszego, ocena ewentualnego konfliktu oznaczeń nie może być ograniczona jedynie do
elementu dominującego. Dokonując analizy podobieństwa nie można więc abstrahować od
rysunku kubka, mimo że jest to element słabo odróżniający. W kontekście podobieństwa
wizualnego Sąd stwierdził więc, że możliwe jest uznanie rysunku kubka jako elementu
pełniącego niezależną funkcję odróżniającą, uzasadniając to m.in. dużą powierzchnią tego
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Wyrok SPI z dnia 25 marca 2010 r. w sprawach T-5/08 do T-7/08 Nestle przeciw OHIM (Master Beverages
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elementu w relacji do całości znaku. W takiej sytuacji zdaniem Sądu nie można uznać
spornych oznaczeń za zupełnie nie podobne. Stwierdził on więc występowanie niewielkiego
podobieństwa wizualnego między znakami. Jeśli zaś chodzi o podobieństwo koncepcyjne (ze
względu na czysto graficzny charakter oznaczenia wcześniejszego nie było możliwości
dokonania zestawienia fonetycznego), Sąd uznał jego występowanie w niewielkim stopniu.
W związku z tym, że analiza dokonana przez Sąd w sposób jednoznaczny doprowadziła do
wniosku, zgodnie z którym występuje choćby lekkie podobieństwo wizualne i koncepcyjne,
orzekł on o nieważności decyzji organów OHIM.
Istotność orzeczenia Golden Eagle polega przede wszystkim na tym, że SPI w sposób
jednoznaczny stwierdza w nim, że nawet słabo odróżniający element znaku złożonego może
posiadać w jego ramach niezależną pozycję odróżniającą w rozumieniu orzeczenia Medion.
Ponadto, w sposób wyraźny wskazano w tym wyroku, że zdolność odróżniająca powinna być
przedmiotem analizy już na etapie oceny podobieństwa znaków.
W świetle powyższego należy się zastanowić nad sformułowaniem jasnej zasady, co
do tego, co sprawia, że w konkretnych sytuacjach słabo odróżniający element złożonego
znaku towarowego może zostać uznany za posiadający niezależną pozycję odróżniającą, a w
innych nie. Otóż zasada wydaje się tu być dosyć podobna jak w przypadku ustalania
elementu dominującego oznaczenia złożonego. Relewantne wydaje się więc umiejscowienie
i sposób ekspozycji elementu. Z oczywistych względów znaczenia nie będzie mieć zdolność
odróżniająca pozostałych elementów składających się na dany znak, gdyż korzystanie z
koncepcji niezależnej pozycji odróżniającej zakłada istnienie innego elementu dominującego.
Podsumowując niejako tę część rozważań należy więc stwierdzić, że praktyka
sądownictwa wspólnotowego w przypadkach, kiedy decyduje się ono brać pod uwagę
poziom zdolności odróżniającej oznaczenia wcześniejszego (lub jego elementu) już na etapie
oceny podobieństwa spornych oznaczeń, prowadzona jest w sposób dosyć spójny i klarowny.
Chociaż zarówno w przypadku ustalania elementu dominującego, jak i w przypadku
korzystania z koncepcji niezależnej pozycji dominującej, niski poziom zdolności odróżniającej
elementu złożonego oznaczenia (lub całego oznaczenia jednoczłonowego) jest istotnym
argumentem przeciwko przyznawaniu mu takiego statusu, to wydaje się oczywiste, że w
przypadku spełnienia pewnych dodatkowych kryteriów wcale nie jest to wykluczone. W
51

świetle powyżej wskazanych orzeczeń, argumentem za uznaniem elementu słabego za
dominujący będzie przede wszystkim okoliczność, że pozostałe elementy składające się na
dane złożone oznaczenie nie odznaczają się wyższym od niego poziomem zdolności
odróżniającej. O tym samym świadczyć może również umiejscowienie danego elementu w
ramach znaku, jak również jego rozmiar w porównaniu z innymi składającymi się na niego
elementami. Należy również pamiętać, że nawet w przypadku gdy dany znak posiada
wyraźnie dominujący element, ochrona w zakresie podobieństwa co do elementu słabo
odróżniającego może niekiedy nastąpić w przypadku gdy zajmuje on w tym znaku tzw.
niezależną pozycję odróżniającą. Także i tu, za argumenty skłaniające do nadania mu takiego
statusu uznać można jego umiejscowienie i ekspozycję w ramach oznaczenia. Argumenty
przywołane powyżej, służące nadaniu ochrony także i elementom słabym, należy uznać
jedynie za przykładowe, ich katalog może być swobodnie rozszerzany przez orzecznictwo w
zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy.
Jak już wspominałem wcześniej, model oceny, uznający za właściwe odwoływanie się
do kryterium poziomu zdolności odróżniającej już na etapie oceny podobieństwa oznaczeń,
nie jest jedynym stosowanym praktyce. Organy orzekające częściej nawet zdają się doń
odwoływać dopiero na nieco późniejszym etapie analizy spełnienia przesłanek stwierdzenia
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, a mianowicie przy okazji oceny
występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jakie więc znaczenie ma słabość
znaku w tym kontekście? Przywoływane wcześniej tezy orzeczeń Sabel i Canon zdają się
sugerować, że może ona zasadniczo ograniczać możliwość skutecznej ochrony znaku
wcześniejszego. Ale czy tak jest faktycznie? Orzeczenia z tego zakresu zdecydowałem się
podzielić na dwie grupy ze względu na wynik sprawy. Taki ich podział w mojej opinii pozwoli
lepiej dostrzec regularności zachodzące w podstawach odmowy lub udzielenia ochrony.
Omówienie relewantnego orzecznictwa rozpocznę od wyroków nie przyznających słabym
oznaczeniom ochrony, zacznę więc niejako od „negatywnego” określania zakresu ochrony
słabych znaków towarowych.
Pierwszym z takich orzeczeń jest wyrok SPI w sprawie Peau de vache80. Dotyczył on
rozstrzygnięcia konfliktu między wcześniejszym graficznym znakiem towarowym w formie
graficznego projektu opakowania (rys. 12) ze zgłoszonym do rejestracji oznaczeniem
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graficznym przedstawiającym wzór spotykany na skórze krów (rys. 13). W swojej decyzji w
tej sprawie Izba Odwoławcza OHIM odrzucając sprzeciw, podkreśliła, że sporne znaki nie
wykazują dostatecznego podobieństwa. Uznała co prawda, że odznaczają się one pewnym
podobieństwem koncepcyjnym ze względu na oczywiste odwołanie się przez obydwa
oznaczenia do umaszczenia krów, jednak wobec tego, że są to elementy o niskim poziomie
dystynktywności dla produktów mlecznych, podobieństwo to nie wpływa na zwiększenie
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgłaszający sprzeciw wniósł więc skargę do SPI.

(rys. 12)

(rys. 13)
W uzasadnieniu orzeczenia, Sąd wskazał, że znak wcześniejszy nie może zostać w
wyniku porównania wizualnego uznany za samodzielnie dominujący w ramach oznaczenia
wcześniejszego, a to ze względu na dużą ilość innych elementów wpływających na percepcję
znaku, łącznie z elementami słownymi. W związku z tym nie można powiedzieć, aby sporne
znaki były do siebie podobne pod względem wizualnym. Co istotne, Sąd nie odwołał się przy
okazji tej analizy do niskiej zdolności odróżniającej wspólnego dla oznaczeń elementu. Idąc
dalej, Sąd zauważył, że znaki istotnie wykazują się pewnym podobieństwem koncepcyjnym
ze względu na wspólne dla nich aluzyjne odwołanie do umaszczenia krowy. Zdaniem SPI
jednak, tak samo jak według Izby Odwoławczej OHIM, niski poziom zdolności odróżniającej
wspólnego dla oznaczeń elementu sprawia, że takie podobieństwo koncepcyjne nie może
przeważyć nad różnicami wizualnymi. W świetle powyższego, Sąd uznał więc, że między
spornymi znakami nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i sprzeciw tym
samym nie odnosi skutku.
W orzeczeniu tym należy zwrócić uwagę w szczególności na konstatację Sądu, że
koncepcyjne podobieństwo spornych znaków nie jest w stanie przeważyć szali na rzecz
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prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wobec stwierdzenia braku podobieństwa
wizualnego i fonetycznego. Jest to więc swoiste odwołanie do sprawy Sabel, w której
stwierdzono przecież, że dzięki wysokiej zdolności odróżniającej znaku, podobieństwo na
polu koncepcyjnym może zniwelować fakt mniejszego podobieństwa wizualnego i
fonetycznego. Widać więc wyraźnie, że ochrona w tym zakresie nie będzie przysługiwać
znakom słabym. Wydaje się być to jasnym określeniem, w jaki sposób ochrona znaków
mocnych różni się od tej gwarantowanej znakom słabym i w jaki sposób jest od niej szersza.
Brakiem ochrony dla oznaczenia które moglibyśmy scharakteryzować jako „słabe”
zakończyła się również sprawa RNAiFect

81

. Spór będący jej podstawą dotyczył

wcześniejszego słownego znaku towarowego RNActive oraz zgłoszonego do rejestracji
słownego znaku towarowego RNAiFect. Sprzeciw oparty na pierwszym z tych znaków został
odrzucony na mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM, a następnie także i Izby
Odwoławczej OHIM. Organy te uznały, że chociaż sporne znaki nie posiadają wysokiego
poziomu zdolności odróżniającej, są zasadniczo różne i tym samym nie występuje między
nimi podobieństwo pozwalające na stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd. Zgłaszający sprzeciw wniósł skargę do SPI.
W wyroku Sąd stwierdził, że ze względu na istotne różnice w zakończeniach obu
znaków nie są one do siebie wizualnie i fonetycznie podobne. Jednocześnie, wobec
wspólnego

pierwszego

członu

odwołującego

się

w

sposób

jasny

do

kwasu

rybonukleinowego, należy uznać, że sporne znaki są w pewnym stopniu podobne
koncepcyjnie. Analizując prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd Sąd stwierdził, że
wspomniany człon „RNA” należy uznać za wysoce deskryptywny, co jego zdaniem w sposób
bardzo wyraźny świadczy przeciwko stwierdzeniu takiego prawdopodobieństwa. Relewantni
odbiorcy co do zasady nie uznają bowiem nieodróżniającego elementu za dominanty
oznaczenia. Widać więc wyraźnie, że SPI traktuje w tym przypadku poziom zdolności
odróżniającej jednego z elementów jako niezależne kryterium wpływające na możliwość
stwierdzenia prawdopodobieństwa występowania konfuzji i pomimo odwołania się do
kwestii elementu dominującego w znaku, nie odnosi się do tego kryterium przy okazji oceny
podobieństwa oznaczeń. W świetle powyższych uwag Sądu, można pokusić się o wniosek, że
rolą poziomu dystynktywności jako czynnika w ocenie ryzyka konfuzji jest poniekąd
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sprawdzenie, czy podobieństwo między znakami przypadkiem nie zachodzi w ramach ich
nieodróżniających bądź słabo odróżniających aspektów. Jest to obserwacja, która zachowuje
swoją aktualność także w świetle innych orzeczeń przywołanych w niniejszym rozdziale.
Oprócz

dystynktywności

istotne

znaczenie

w

procesie

badania

występowania

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma również niski stopień podobieństwa znaków
(choć jest to w pewnym stopniu rekompensowane przez wysoki stopień podobieństwa
towarów). Zdaniem Sądu powyższe argumenty świadczą wyraźnie przeciwko stwierdzeniu
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Ochrony znakowi, który wedle poglądu organu orzekającego jest słaby, odmówiono
również w sprawie F182. Wyniknęła ona ze sprzeciwu, jaki wobec próby rejestracji słownograficznego znaku towarowego F1-Live (rys. 14) uprawniony z tytułu słownego oraz słowno
graficznego znaku towarowego F1 (rys. 15). Wydział Sprzeciwów OHIM w swojej decyzji
stwierdził występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i sprzeciw uznał,
została ona jednak uchylona na mocy nowej decyzji Izby Odwoławczej OHIM. Uzasadniała
ona to przede wszystkim podobieństwem towarów i oznaczeń oraz generycznym
charakterem elementu „F1”, odnoszącego się do określonej kategorii wyścigów
samochodowych. W świetle takiego rozstrzygnięcia zgłaszający sprzeciw wniósł skargę do
SPI.

(rys. 14)

(rys. 15)
W swoich wywodach Sąd zgodził się z decyzją Izby Odwoławczej OHIM jeśli chodzi o
rodzajowy charakter słowa „F1”. Wskazał mianowicie, że w sposób oczywisty dla
relewantnych odbiorców odnosi się on do „wyższej kategorii jakichkolwiek wyścigów

82

Wyrok SPI z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09 Formula One Licensing BV przeciw OHIM (Global Sports
Media).

55

samochodowych” 83 oraz do samych samochodów biorących w nich udział. Zgodnie z
utrwalonym poglądem wyrażonym przez SPI już w sprawie Gateway, elementy
niedystynktywne co do zasady nie mogą być uznawane za dominujące bądź odróżniające w
ramach złożonych znaków towarowych. Niski poziom zdolności odróżniającej słowa „F1”
sprawia poza tym, że według SPI użycie go w przypadku zgłoszonego do rejestracji znaku ma
charakter czysto opisowy i tym samym nie może też zostać uznany za element zajmujący
niezależną pozycję odróżniającą w ramach tego znaku. Przechodząc już do analizy
podobieństwa Sąd uznaje sporne oznaczenia za w pewnej przynajmniej mierze podobne,
zarówno na poziomie wizualnym, fonetycznym jak i koncepcyjnym. Mimo to jednak, ze
względu na opisowy charakter słowa „F1” stanowiącego źródło występującego między
znakami podobieństwa oraz ze względu na to, że na rynku wiązane jest ono ze skarżącym
wyłącznie w formie określonego logotypu nie zaś zestawu liter w standardowej typografii,
Sąd nie stwierdził występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Postępowanie Sądu w tej sprawie jest niejasne. Z jednej bowiem uznaje, że słaby
element znaku złożonego z reguły nie może zostać uznany za element dominujący oraz, że
słowo „F1” nie posiada w ramach tego znaku niezależnej pozycji odróżniającej, z drugiej zaś
słabość owego elementu nie przeszkadza mu w przyjęciu, że sporne oznaczenia są podobne
na każdej z płaszczyzn. Czy więc zdaniem sądu zdolność odróżniająca elementu ma znaczenie
w procesie oceny podobieństwa znaków? Nie ulega za to wątpliwości, że kryterium to ma
swoje znaczenie w kontekście oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. To
właśnie słabość słowa „F1” w ramach której zachodzi wspomniane już podobieństwo
sprawia, że nie prowadzi ono do ryzyka konfuzji. Czy takie rozumowanie zaprezentowane
przez Sąd ma świadczyć o tym, że poziom zdolności odróżniającej powinien mieć znaczenie
zarówno

na

etapie

oceny

podobieństwa

spornych

znaków

jak

i

stwierdzania

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd?
Abstrahując od tej niejasności pewnym jest, że zgodnie z orzeczeniem F1 niski poziom
zdolności odróżniającej elementu w ramach którego zachodzi stwierdzone uprzednio
podobieństwo, w trakcie oceny ryzyka konfuzji wydaje się zmniejszać wagę takiego
podobieństwa. Tym samym stwierdzenie ryzyka konfuzji w takich okolicznościach wydaje się
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być mniej prawdopodobne. Jest to zjawisko na które wskazywałem już przy okazji orzeczenia
RNAiFect.
Z powyższych orzeczeń można wyciągnąć pewne wnioski co do roli, jaką słabość
oznaczenia wcześniejszego pełni jako czynnik wpływający na ocenę prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd. Po pierwsze, jak wykazało orzeczenie Peau de vache, może ona służyć
określaniu, jaką wagę przypisać konkretnym relewantnym czynnikom, w szczególności zaś
stopniowi podobieństwa spornych oznaczeń. Jeśli bowiem podobieństwo to oznaczenia
zawdzięczają właśnie elementom słabym, jest to silny argument przeciwko występowaniu
ryzyka konfuzji w oczach relewantnych odbiorców. Taka zasada wydaje się obowiązywać
również w pozostałych oznaczeniach opisanych w ramach tej kategorii. Po drugie zaś, w
przypadku postępowania dotyczącego ochrony słabego znaku towarowego, ewentualne
podobieństwo koncepcyjne między spornymi oznaczeniami nie będzie w stanie przeważyć
szali w kierunku naruszenia w przypadku braku wystarczającego podobieństwa w aspekcie
wizualnym i fonetycznym. Jak zdawał się wskazywać ETS w orzeczeniu Sabel, taka sytuacja
inaczej rozstrzygnięta zostałaby w przypadku oparcia sprzeciwu na znaku mocnym.
Z powyższych orzeczeń widać więc jasno, jaka jest negatywna granica ochrony
„słabych” znaków towarowych. Teraz przyszła więc pora na wskazanie w jakich przypadkach
oznaczenia te mogą stać się przedmiotem skutecznego dochodzenia praw?
W tym kontekście bodaj najczęściej cytowanym orzeczeniem dotyczącym słabych
znaków towarowych jawi się być wyrok ETS w sprawie Flexi Air 84 . Ze względu na
częstotliwość cytowania go w późniejszych orzeczeniach, należy dokładnie omówić tę
sprawę. Została ona zainicjowana w wyniku sprzeciwu wniesionego przez Revlon SA
(Szwajcaria) względem zgłoszonego do rejestracji przez firmę L’Oreal SA słownego znaku
towarowego Flexi Air. Sprzeciw oparty był na wcześniej zarejestrowanym we Francji znaku
słownym Flex. W wyniku postępowania w ramach OHIM rejestracja została odrzucona, a
decyzję tą podtrzymał także Wydział Odwoławczy OHIM, powołując się na występowanie
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
L’Oreal zdecydował się wnieść sprawę do SPI argumentując, że OHIM analizując i
porównując znaki będące przedmiotem postępowania nie przyznał odpowiedniej wagi
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niskiemu poziomowi zdolności odróżniającej, jakim odznaczał się znak Flex. W jego ocenie, w
przypadku tak słabego znaku, do naruszenia dojść powinno wyłącznie w przypadku
bezpośredniej reprodukcji przez znak późniejszy. SPI w wyroku 85 nie zgodził się z
argumentacją zaprezentowaną przez wnioskodawcę. Uznał, że pomimo tego, że zdolność
odróżniająca starszego znaku powinna zostać wzięta pod uwagę w procesie oceny
prawdopodobieństwa w prowadzenia w błąd (odwołał się przy tym do sprawy Canon), to jest
to tylko jeden z co najmniej kilku czynników, które powinny mieć na tę ocenę wpływ.
Zdaniem Sądu, w przypadku konfrontacji znaku wcześniejszego o słabej zdolności
odróżniającej ze znakiem późniejszym, który nie jest jego zupełną reprodukcją, wciąż
możliwe jest stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności w
oparciu o zachodzące między tymi znakami oraz towarami dla których zostały one
zarejestrowane podobieństwo. W wyniku takiej właśnie analizy podobieństwa Sąd ustalił, że
znaki są do siebie podobne zarówno w aspekcie wizualnym (ze względu na dominujący
charakter członu „flex” w nowszym ze znaków), fonetycznym i koncepcyjnym (ze względu na
wspólne dla znaków konotacje znaczeniowe w języku angielskim). W efekcie, wobec
występowania tylko nieistotnych różnic między obydwoma oznaczeniami Sąd zgodził się ze
stanowiskiem OHIM i stwierdził występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Od takiego orzeczenia L’Oreal odwołało się do ETS, zgłaszając szereg zarzutów
względem orzeczenia SPI. Zdaniem skarżącego niski poziom zdolności odróżniającej powinien
mieć wpływ nie tylko na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jak uznał Sąd,
lecz także w procesie oceny stopnia podobieństwa znaków. W związku z tym poglądem, jako
że wspólnym elementem dla obydwu oznaczeń jest element o niskim poziomie zdolności
odróżniającej właśnie, większą wagę powinno się przypisać do pozostałych elementów, które
różnicowały znaki. W efekcie, nie powinno dojść do stwierdzenia podobieństwa znaków.
Rozstrzygając tę sprawę Trybunał uznał, że niski poziom zdolności odróżniającej
znaku wcześniejszego nie może pełnić takiej roli, jaką przypisuje mu wnioskodawca, ze
względu na to, że nie jest to czynnik, który wpływa na podobieństwo oznaczeń w oczach
odbiorców. Takie stanowisko, zdaniem Trybunału przypisywałoby poziomowi zdolności
odróżniającej przesadną wagę, de facto ograniczając ochronę słabych znaków towarowych
do przypadków bezpośredniej reprodukcji (co było zresztą zgodne ze stanowiskiem
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skarżącego). W takiej sytuacji jednak wyłączono by możliwość ochrony takich oznaczeń przed
rejestracją znaków złożonych, które oprócz wiernego odwzorowania całości starszego znaku
zawierałyby słowa o równie mało odróżniającym charakterze, mimo że sytuacja taka
budziłaby u relewantnych odbiorców wrażenie, że produkty opatrzone takimi znakami były
jedynie wariacjami tego samego towaru stworzonymi przez producenta na potrzeby
marketingowe. Taka sytuacja byłaby zdaniem Trybunału niedopuszczalna. W efekcie
odwołanie nie zostało uwzględnione, Trybunał utrzymał w mocy orzeczenie SPI
stwierdzające w tej sprawie występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Powyższe orzeczenie wydaje się być niezwykle istotne z kilku powodów. Po pierwsze,
udowadnia, że słabość znaku towarowego nie przekreśla możliwości jego naruszenia poprzez
używanie znaku podobnego, nie zaś dokładną reprodukcję. Jest to ważne doprecyzowanie
zasady ustanowionej w orzeczeniu Sabel, przypisującej większej zdolności odróżniającej
szerszy zakres ochrony. Po drugie, zgodnie z rozumowaniem SPI i ETS w tej sprawie niski
poziom zdolności odróżniającej ma znaczenie w chwili oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, nie zaś oceny podobieństwa oznaczeń. Po trzecie, za istotny należy
uznać również fakt, że w sprawie tej przyznano ochronę słabego znaku towarowego w
kontekście oznaczenia złożonego. Trybunał zdaje się niebezpośrednio dopuszczać możliwość
uznawania słabego znaku jako dominanty takich oznaczeń, tym samym przyznając mu
ochronę nawet w sytuacji gdy sam jest on oznaczeniem składającym się tylko z jednego
członu. Taka teza wydaje się mieć doniosłe konsekwencje praktyczne. Oczywiście, można się
spierać, czy rola drugiego członu znaku późniejszego („Air”) faktycznie była tak nikła, jednak
w świetle argumentu o możliwości uznania spornych znaków za będących wzajemnymi
wariacjami, kierunek obrany przez Sąd i Trybunał wydają się być słuszne. Niejako na
marginesie jednak, ze względu na to, że tyczy się to ustaleń o charakterze faktycznym a nie
prawnym, chciałbym jedynie wyrazić opinię, że w mojej ocenie zasada ochrony znaków
słabych inkorporowanych do późniejszych oznaczeń złożonych powinna zostać ograniczona
wyłącznie do sytuacji bezpośredniej ich w nich reprodukcji. Nie jestem bowiem przekonany,
czy drobna różnica występująca w niniejszym przypadku, polegająca jedynie na dodaniu „i”
do pierwszego członu znaku późniejszego, w przypadku znaków tak krótkich, nie przekreśla
możliwości uznania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, poprzez wywołanie u
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odbiorcy błędnego przekonania, że znakami tymi opatrzone są jedynie wariacje tego samego
towaru.
Reasumując jednak zasadniczą tezę orzeczenia Flexi Air, jeśli przeprowadzony na
ogólnych zasadach proces określania podobieństwa spornych oznaczeń wykaże, że znaki są
do siebie bardzo podobne, słaba zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku lub jego
elementu nie może być w stanie przysłonić tego wniosku.
Jak wspominałem już wcześniej, wyrok Flexi Air był często przywoływany w
późniejszym orzecznictwie. Przykładem tej linii orzekania może być chociażby sprawa
Quantum/Quantieme 86 . Dotyczyła ona sprzeciwu wobec rejestracji słowno-graficznego
znaku towarowego Quantum (patrz rys. 16) zgłoszonego przez uprawnionego do
wcześniejszego słowno-graficznego znaku towarowego Quantieme (rys. 17). Sprawa ta trafiła
do SPI w wyniku skargi wniesionej przez zgłaszającego sprzeciw, ze względu na decyzję
Wydziału Odwoławczego OHIM odmawiającej jego znakowi ochrony w tym przypadku.

(rys. 16)

(rys. 17)
W swoim wyroku87 SPI odniósł się m.in. do argumentu podnoszonego przez OHIM i
uprawnionego będącego w sprawie interwenientem, że ze względu na ograniczoną zdolność
odróżniającą oznaczenia wcześniejszego, powinna przysługiwać mu jedynie ograniczona
ochrona. Uznał mianowicie, że:
„110 W istocie o ile prawdą jest, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym
większe, im bardziej odróżniający jest charakter wcześniejszego znaku
towarowego (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. I 6191, pkt 24), o tyle w niniejszej sprawie identyczność
i podobieństwo

towarów

oznaczonych

spornymi

znakami

w połączeniu

z wizualnym i fonetycznym podobieństwem składających się na nie oznaczeń,
które nie może być kompensowane w dużym zakresie przez występującą
86
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Wyrok ETS z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko OHIM (Devinlec).
Orzeczenie SPI z dnia 12 stycznia 2006 r. T-147/03.
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pomiędzy tymi oznaczeniami różnicę koncepcyjną, wystarczą, aby zaistniało
prawdopodobieństwo

wprowadzenia

w błąd

przeciętnego

francuskiego

konsumenta w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponieważ
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególną przesłankę
ochrony wcześniejszego znaku towarowego, ochrona ta znajduje zastosowanie
niezależnie od zagadnienia, czy wcześniejszy znak towarowy posiada jedynie mało
odróżniający charakter.” (Podkr. Aut.)

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie występowało więc prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd.
W wyniku takiego rozstrzygnięcia SPI, interwenient złożył odwołanie do ETS,
podnosząc m.in., że Sąd niezgodnie z prawem, oceniając prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd, nie wziął dostatecznie pod uwagę słabego poziomu zdolności
odróżniającej znaku późniejszego. Trybunał rozpatrzywszy to zagadnienie, powołując się na
orzeczenie Flexi Air stwierdził, że przedkładanie kryterium zdolności odróżniającej ponad
kwestię podobieństwa jest niedopuszczalne i oznaczałoby przypisywanie temu pierwszemu
zbyt doniosłej roli. Przywołano również tezę o niesłuszności ograniczania ochrony znaków
słabych jedynie do przypadków ich zupełnej reprodukcji w znaku późniejszym. ETS odrzucił
więc odwołanie w tej sprawie. Znakowi późniejszemu, pomimo jego słabego charakteru
przyznano więc ochronę. Podobnie zaś jak i w przypadku sprawy Flexi Air decydującą rolę
przypisano kwestii podobieństwa oznaczeń.
Kolejnym orzeczeniem, które zdaje się potwierdzać przedstawioną linię orzeczniczą
jest orzeczenie zapadłe w sprawie Pages Jaunes88. Dotyczyła ona sprzeciwu, jaki wobec
próby rejestracji znaku słownego Pagesjaunes.com zgłosił uprawniony do graficznego znaku
towarowego Les pages jaunes (rys. 18). Sprawa trafiła do SPI w wyniku skargi podmiotu
usiłującego zarejestrować znak, wobec odmowy jego rejestracji przez OHIM.

(rys. 18)
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Wyrok SPI z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie T-134/06 Xentral przeciw OHIM (Pages Jaunes)
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Podejmując decyzję, Sąd odwołał się do orzeczenia A (fig.) uznając, że niewielki
charakter odróżniający elementu oznaczenia złożonego (w tym przypadku części elementu
słownego znaku słowno-graficznego - Pages Jaunes), nie przekreśla możliwości uznania go za
dominujący w znaku, jeśli jego rozmiar, umiejscowienie i charakter może zdominować
postrzeganie znaku przez konsumenta. Jest to więc kolejne już orzeczenie przyznające
ochronę słabym znakom w kontekście oznaczeń o charakterze złożonym. Porównując sporne
znaki, Sąd zdecydował się więc przyznać dominującą rolę części elementu słownego znaku
słowno graficznego w postaci słów Pages Jaunes, chociaż ma ona niską zdolność
odróżniającą. Jednocześnie, zdaniem Sądu, w procesie porównywania znaków drugorzędne
znaczenie miały w tym przypadku szata graficzna oraz słowo Les w przypadku znaku
wcześniejszego oraz końcówka .com w przypadku późniejszego. Elementy te mają charakter
niedystynktywny. Powyższe rozumowanie doprowadziło Sąd do uznania podobieństwa
obydwu znaków. Następnie zaś, cytując najważniejsze fragmenty argumentacji Trybunału ze
spraw Flexi Air i Quantum, rozszerzające ochronę słabych znaków poza przypadki
bezpośredniego odtworzenia znaku w znaku późniejszym i odrzucające przyznawania
kryterium zdolności odróżniającej wagę większą od kwestii podobieństwa znaków, Sąd
potwierdził

występowanie

w

przypadku

spornych

znaków

prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd.
Kwestie związane z ochroną słabych znaków towarowych były również przedmiotem
rozważań SPI w sprawie Galvalloy89. Dotyczyła ona sprzeciwu wobec rejestracji słownego
znaku towarowego Galvalloy zgłoszonego przez uprawnionego do wcześniejszego słownego
znaku towarowego Galvallia. Izba Odwoławcza OHIM w swojej decyzji nie dopatrzyła się
jednak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i sprzeciw odrzuciła. Stało się tak m.in.
ze względu na to, że uznała ona pierwszy człon obu znaków za deskryptywny dla towarów
dla których dokonywana była rejestracja, w związku z czym należy odrzucić jego znaczenie
przy okazji oceny podobieństwa koncepcyjnego. Tym samym sporne znaki nie są podobne.
Wobec powyższego, oponent złożył skargę do SPI. Jego zdaniem sporne oznaczenia są w
wysokim stopniu podobne, zaś przy ocenie koncepcyjnego podobieństwa nie należy brać pod
uwagę zdolności odróżniającej elementów się na nie składających. Podobieństwo to
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Wyrok SPI z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie T-189/05 Usinor przeciw OHIM (Corus).
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prowadzić powinno do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd.
Sąd rozstrzygając tę sprawę, odmiennie niż Izba Odwoławcza OHIM uznał, że
relewantni odbiorcy będą świadomi co do znaczenia końcówki „alloy” w języku angielskim
oraz jego tożsamości z francuskim „allia”, i tym samym końcówka ta ma określone znaczenie
i może podlegać ocenie pod kątem podobieństwa koncepcyjnego. Jednocześnie, pomimo
odwołania się do świadomości znaczenia przedrostka „galva” wśród odbiorców, nie
stwierdził kategorycznie, że jest to element deskryptywny, który nie powinien być brany pod
uwagę przy koncepcyjnym porównywaniu znaków. Tym samym zdolność odróżniająca nie
miała wpływu na ocenę podobieństwa znaków. W efekcie, Sąd uznał sporne oznaczenia za w
wysokim stopniu podobne.
Zdolność odróżniająca oznaczeń pojawiła się już jednak w rozważaniach dotyczących
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd stwierdził, że wspomniana powyżej
świadomość relewantnych odbiorców co do znaczenia obu konstytutywnych elementów
oznaczeń osłabia ich moc odróżniającą. Mimo to jednak, Sąd - powołując się na orzeczenie
Flexi Air - także i w tym przypadku uznał, że jest to tylko jedno z wielu kryteriów oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i nie może ono przysłonić w szczególności
podobieństwa spornych oznaczeń. Ochrona może więc zostać przyznana niezależnie od tego,
czy znak jest znakiem słabym (odwołanie do sprawy Quantum). W efekcie, Sąd uznał, że ze
względu na podobieństwo obu znaków relewantni odbiorcy mogą uznać, że są one jedynie
różnymi wariantami językowymi tego samego oznaczenia, a tym samym występuje
zasadnicze prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
W orzeczeniu Galvalloy po raz kolejny natrafiamy więc na odwołanie do tez z
orzeczeń Flexi Air i Quantum. Potwierdza to tylko ich wpływ na linię orzeczniczą SPI i ETS.
Jednocześnie, analizując to oraz wcześniej przywołane orzeczenia przyznające ochronę
słabym znakom towarowym, nie sposób uwolnić się od wrażenia, że w sprawach tych poziom
zdolności odróżniającej nie „ingerował” w dokonaną poprzednio ocenę podobieństwa
spornych znaków ze względu na to, że występowało ono w ramach dystynktywnego i
dominującego elementu znaków. W opinii organu orzekającego bowiem, za takie należało
uznać zarówno słowo „Flexi”, jak i „Quantum” jak również i słowa „Pages Jaunes”. Wydaje
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się, że taka regularność jest istotną wskazówką co do zakresu ochrony słabych znaków
towarowych w procesie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Jak wskazywałem wcześniej, i jak wyraźnie widać również w wyrokach
zaprezentowanych powyżej, orzecznictwo wspólnotowe było dotychczas niejednoznaczne
jeśli chodzi o określenie, na jakim etapie oceny naruszenia prawa z rejestracji znaku
towarowego powinna być dokonywana ocena poziomu zdolności odróżniającej oznaczenia
lub jego elementu. Z jednej strony bowiem w niektórych przypadkach organy rozstrzygające
spór decydowały się brać pod uwagę poziom zdolności odróżniającej znaku lub jego
elementu przy okazji oceny podobieństwa. Jak wskazano w Wytycznych OHIM90, i co zdają
się potwierdzać także wskazane powyżej orzeczenia, takie postępowanie przyjmowane jest z
reguły w przypadkach sporów dotyczących wcześniejszego znaku jednoelementowego z
później zgłoszonym znakiem złożonym. Z drugiej zaś strony, mocno ugruntowany w
orzecznictwie jest również pogląd odmienny, zgodnie z którym przy rozstrzyganiu sporu
dwóch oznaczeń do ich poziomu zdolności odróżniającej odwołać się należy dopiero przy
okazji oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W ostatnich latach jednak, jak się
wydaje, ukształtował się nowy trend, widoczny już - chociaż w sposób zdecydowany nie
wyrażony - chociażby w orzeczeniach Quantum i Pages Jaunes. Stanowi on poniekąd
kompromisowe rozwiązanie tego problemu. Znalazł on swój jasny wyraz w orzeczeniu w
sprawie Brico Center91.
W sprawie tej spór dotyczył zgłoszonego do rejestracji słowno-graficznego znaku
towarowego Brico Center (rys. 19) oraz wcześniejszego słowno-graficznego znaku
towarowego Brico Centro (rys. 20). Pomimo początkowego uznania sprzeciwu przez Wydział
Sprzeciwów OHIM, Izba Odwoławcza OHIM uchyliła jego decyzję i sprzeciw odrzuciła. Uznała
ona co prawda, że oba oznaczenia pozostają w dostatecznym podobieństwie fonetycznym
oraz dosyć mocnym znaczeniowym, jednak jej zdaniem brak dostatecznego podobieństwa
wizualnego oraz niski poziom odróżniający elementów słownych (ich deskryptywność),
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie występuje. Dominująca i dystynktywna rola
została przypisana graficznym elementom obu znaków, które były względem siebie
odmienne w obydwu znakach. W związku z taką decyzją Izby zgłaszający sprzeciw złożył
90
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skargę do SPI, twierdząc, że niesłusznie nie uznano prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd.

(rys. 19)

(rys. 20)
SPI w pierwszej kolejności uznał, że oba oznaczenia odznaczają się pewnym
poziomem podobieństwa wizualnego (stwierdził, że istnieje możliwość uznania słów „Brico
Center” za dominujące w wizualnej percepcji znaku), któremu towarzyszy jeszcze silniejsze
podobieństwo

fonetyczne

i

mocne

koncepcyjne.

Przechodząc

do

analizy

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd uznał, iż Izba błędnie nie dokonała
rozróżnienia na zdecydowanie odrębne kwestie, jakimi są zdolność odróżniająca
konkretnego elementu znaku złożonego, oraz niski poziom zdolności odróżniającej całego
znaku. To pierwsze, zdaniem Sądu, wykorzystywane jest przy okazji określania elementów
dominujących w znaku w czasie oceny stopnia podobieństwa spornych oznaczeń, podczas
gdy to drugie wpływa na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd zauważył,
że w przedmiotowej decyzji Izba nie odniosła się wyraźnie do tego drugiego zagadnienia.
Następnie zaś stwierdził, że nawet jeśli występowałby niski poziom zdolności odróżniającej
po stronie znaku wcześniejszego, byłby on jedynie jednym z szeregu kryteriów branych pod
uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (Sąd odwołał się tu do
orzeczenia Pages jaunes). W związku z powyższym, wobec wysokiego stopnia podobieństwa
towarów oraz znaków, ogólne wrażenia wywoływane przez obydwa sporne oznaczenia mogą
wprowadzać w błąd relewantnych odbiorców. Decyzja izby odwoławczej została więc
unieważniona.
W powyższym orzeczeniu na uwagę zasługuje przede wszystkim jasne odróżnienie
przez sąd zdolności odróżniającej elementu znaku złożonego od kwestii zdolności
odróżniającej całego znaku. Oba te pojęcia mają swoje znaczenie dla różnych stadiów
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dokonywania oceny naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Zgodnie z takim
rozumowaniem więc, ocena zdolności odróżniającej powinna się odbywać zarówno na etapie
oceny podobieństwa znaków, jak i samej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd. Różnicą jest tylko zakres takiej oceny. Takie stanowisko, jak wskazywałem już
wcześniej, wydawało się w sposób niewyrażony pojawiać już we wcześniejszym
orzecznictwie. Organy orzekające wydawały się bowiem mieszać terminologię związaną z
kwestią oceny występowania między spornymi oznaczeniami podobieństwa, z tą stosowaną
w procesie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jest to więc raczej przyznanie
faktycznej praktyki orzeczniczej połączone z jej wyklarowaniem, niż nowatorska koncepcja.
Stwierdzenie, że poziom zdolności odróżniającej ma swoje określone znaczenie także na
etapie oceny podobieństwa znaków, znalazło się już przecież także w Wytycznych OHIM.
Wyrażona w orzeczeniu Brico Center „kompromisowa” koncepcja nie usuwa jednak
wszystkich wątpliwości. O ile bowiem wpływ poziomu zdolności odróżniającej konkretnego
elementu przy ocenie podobieństwa oznaczeń wydaje się klarownie wynikać zarówno z tego,
jak i z innych orzeczeń, o tyle wpływ poziomu zdolności odróżniającego całości oznaczenia
(może poza znakami jednoelementowymi) w dalszym ciągu pozostaje niejasna. Z tym
większą uwagą należy więc oczekiwać na rozwój powyższej tendencji w praktyce
orzeczniczej. Zastanawia bowiem, czy doprowadzi ona do wyklarowania wciąż nie w pełni
rozstrzygniętych kwestii oraz czy będzie ona miała wpływ na praktyczne zasady ochrony
„słabych” znaków towarowych, czy też nic się w tym zakresie nie zmieni.

3.

Praktyka orzecznicza organów OHIM.
Decyzje wydawane przez OHIM mają oczywiste znaczenie w kontekście kształtowania

zakresu prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Ze względu na podobieństwo
regulacji wspólnotowych odnoszących się do znaków krajowych i wspólnotowych, mają one
również pewne znaczenie w kontekście tych pierwszych. Tym samym zasadne wydaje się
przeanalizowanie, jak rysuje się także praktyka orzecznicza organów OHIM względem
„słabych” znaków towarowych. Interesująca wydaje się zwłaszcza jej relacja do tej
wykształconej przez ETS i SPI. Czy występują w niej jakieś charakterystyczne elementy? A
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może poszczególnym czynnikom, takim jak np. niski poziom zdolności odróżniającej znaku
nadawana jest odmienna niż gdzie indziej waga?
Na podstawie analizy szeregu decyzji podjętych przez Wydział Sprzeciwów i Izbę
Odwoławczą OHIM można z pewnością stwierdzić, że rozterki cechujące orzecznictwo SPI czy
ETS obecne są również w praktyce tych organów. W przeciwieństwie do nich, wydają się być
one jednak konsekwentne co do stadium oceny naruszenia prawa z rejestracji znaku
towarowego, w którym brany pod uwagę powinien być poziom zdolności odróżniającej
oznaczenia lub jego elementu. Jak się wydaje, wykształciła się tam praktyka uwzględniania
poziomu dystynktywności znaków lub ich elementów już na etapie oceny podobieństwa
oznaczeń. Przykładem decyzji w których taka sytuacja miała miejsce są decyzje Wydziału
Odwoławczego OHIM w sprawach Negritelle v. Los Negritos92, Media Markt v. MediaSound93 czy Eurobank v. Bankeuropa94. Wyrazem tego, że jest to zasada powszechnie na tym
polu uznana jest również fakt, że jak już wskazałem wcześniej znalazła ona swój wyraz także
w Wytycznych OHIM95. Wyszczególniono tam co prawda, że dotyczy to przede wszystkim
sytuacji dotyczących konfliktu znaków złożonych z jednoelementowymi, jednak jak wskazują
także przywołane powyżej decyzje w praktyce jest to generalna zasada orzecznicza organów
OHIM.
Podobnie jednak jak w przypadku rozstrzygnięć dokonywanych przez ETS i SPI, nie
ulega wątpliwości, że w praktyce podejmowania decyzji przez organy OHIM również „słabe”
znaki towarowe mogą w pewnych sytuacjach być chronione przed naruszeniem polegającym
na wykorzystywaniu w obrocie oznaczeń jedynie do nich podobnych. Analizując te decyzje
nie sposób pozbyć się jednakże wrażenia, że w praktyce tych organów słaba zdolność
odróżniająca oznaczeń lub ich elementów odgrywa większą rolę w procesie oceny takiego
naruszenia. W swoich decyzjach Wydział Odwoławczy OHIM wyraźnie stwierdza, że w
przypadku niskiej zdolności odróżniającej znaków, nawet niewielkie różnice między nimi
mogą okazać się decydujące96. Mniejszą lub większą rolę w odrzuceniu sprzeciwów niski
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poziom zdolności odróżniającej odegrał chociażby w sprawach Eurobank v. Bankeuropa97,
Negritelle v. Los Negritos98 czy Actiline v Activine99. We wszystkich tych sprawach sprzeciwy
oparte na słabych znakach wcześniejszych nie okazały się być skuteczne. Tendencję do
przypisywania większej wagi temu kryterium, i tym samym zawężania ochrony znaków
słabych, obrazuje chyba jednak najlepiej ilość decyzji odrzucających sprzeciwy właśnie na
takiej podstawie, które następnie są unieważniane bądź zmieniane mocą wyroków bądź to
SPI, bądź to ETS. Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że spośród siedmiu wyroków tych
instytucji wspólnotowych w których przyznano ochronę słabym znakom towarowym
przywołanych powyżej w niniejszym rozdziale, aż w czterech dochodziło do takiej właśnie
sytuacji (Golden Eagle, Quantum, Galvallia, Brico). Oczywiście, taka próba jest zdecydowanie
niereprezentatywna i istnieje bardzo wiele argumentów kwestionujących zasadność takiego
rozumowania, lecz w mojej ocenie tendencja ta jest jednak godna uwagi i przemyślenia.
Szczególnie, że na mocy przywołanych powyżej wyroków odmawiających znakom słabym
ochrony (a było ich pięć) nie unieważniono żadnej decyzji Izby Odwoławczej OHIM. Jak się
więc wydaje, w orzecznictwie SPI i ETS ochrona nad słabymi znakami towarowymi rozciągana
jest szerzej, niż czynione jest to w ramach praktyki orzeczniczej organów OHIM.
Sprawą, która jak mi się wydaje dobrze obrazuje powyżej wskazany trend, jest sprawa
Star Foods (fig.)100. Dotyczyła ona konfliktu dwóch słowno-graficznych znaków towarowych:
wcześniejszego Star Snacks (rys. 21) i zgłoszonego później do rejestracji Star Foods (rys. 22).
Sprzeciw, pomimo początkowego uznania go przez Wydział Sprzeciwów OHIM został
ostatecznie odrzucony decyzją Izby Odwoławczej OHIM. Uznała ona, że niski poziom
zdolności odróżniającej dominujących elementów słownych i wynikająca stąd słabsza ich
ochrona sprawia, że różnice między oboma znakami mają większą wagę niż podobieństwa.
W efekcie, zdaniem Izby w przedmiotowej sprawie nie występowało prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd.
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(rys. R1)

(rys. R2)
Sąd uznał obydwa znaki za w nikłym stopniu podobnie wizualnie i fonetycznie.
Ponadto, w jego ocenie oznaczenia są wysoce podobne pod kątem koncepcyjnym.
Jednocześnie, zdaniem Sądu Izba Odwoławcza OHIM była w błędzie stwierdzając, że ze
względu na banalność i tym samym niską zdolność odróżniającą elementów słownych
składających się na sporne oznaczenia, decydujące znaczenie powinno być przypisane do
różnić występujących w warstwie wizualnej i fonetycznej. W ocenie Sądu prowadziłoby to
zbytniego dowartościowania kryterium zdolności odróżniającej w procesie oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd unieważnił więc decyzję Izby odwoławczej
OHIM, uznając, że była ona w błędzie nie stwierdzając podobieństwa między znakami, co
jednocześnie wykluczyło możliwość stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd. W wyniku tego wyroku Izba miała się zająć tą sprawą na nowo, z uwzględnieniem
sugestii Sądu. Wyrok uznał więc jedynie oznaczenia za podobne, nie ocenił zaś
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Orzeczenie to po raz kolejny udowodniło więc prawdę wynikającą z przywołanego już
orzecznictwa ETS i SPI, że przy ocenie faktu podobieństwa oznaczeń poziom dystynktywności
ich elementów nie mają decydującego znaczenia. W swoich rozważaniach Sąd jest jednak
niejednoznaczny. Stwierdzając występowanie między znakami podobieństwa na poziomie
koncepcyjnym, podczas którego faktycznie nie odwoływał się do słabości elementów
spornych oznaczeń, przystąpił do rozważania kwestii znaczenia tejże zdolności dla oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jednocześnie zastrzegł, że ocenę tą pozostawia
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Izbie. Jak się wydaje, uwagę tą należało traktować jako wskazówkę postępowania dla Izby w
ramach wznowionego postępowania.
W nowej decyzji101 Izba zmuszona więc była przyjąć występowanie podobieństwa
między spornymi znakami. Przy okazji jednak odniosła się krytycznie do faktu stwierdzenia
przez SPI wysokiego podobieństwa koncepcyjnego między znakami. Jak stwierdziła, skoro
podobieństwo koncepcyjne wynika z tożsamości tego samego elementu, z którego wynika
również stwierdzone wcześniej podobieństwo wizualne i fonetyczne, czyli ze słowa „Star”, to
poziom tego podobieństwa powinien być uznany za jednakowy na wszystkich trzech
płaszczyznach oceny. Tym samym, jako że podobieństwo wizualne i fonetyczne zostało
uznane za niskie, takie też powinno być podobieństwo koncepcyjne. Izba argumentuje to
faktem, że wobec deskryptywności drugiego z członów słownych obu znaków (nie ulega
bowiem wątpliwości, że słowa „Foods” i „Snacks” mają taki charakter dla wyrobów
spożywczych), ich koncepcyjna zbieżność nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie
stopnia podobieństwa znaków. Jak się wydaje różnica w ocenie zachodząca między Izbą a
Sądem, wynika z różnych przyjętych w toku sprawy koncepcji co do tego, na jakim etapie
niski poziom zdolności odróżniającej ma swoje znaczenie. Zdaniem Sądu będzie to dopiero
ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, podczas gdy Izba uznaje go za istotny
czynnik już na poziomie oceny stopnia podobieństwa spornych oznaczeń. Prowadzi to więc
do

odrzucenia

podobieństwa

koncepcyjnego

znaków

które

miałoby

wynikać

z

pokrewieństwa semantycznego słów „Foods” i „Snacks”. Tym samym jednak można
powiedzieć, że Izba orzekła wbrew wyrokowi SPI.
Powyższa argumentacja budzi mój sprzeciw. Zapoznając się z nią nie sposób uciec od
wrażenia, że Izba popada w niej w sprzeczność z samą sobą, nie będąc konsekwentną w
zasadach dokonywania oceny. Ze względu na to chciałbym więc przerwać główny wywód i
pokrótce przedstawić kilka krytycznych uwag pod adresem tej decyzji. Należy bowiem
zwrócić uwagę, że z jednej strony, przy okazji oceny podobieństwa znaków na płaszczyźnie
wizualnej i fonetycznej Izba bierze pod uwagę deskryptywne człony „Foods” i „Snacks”, które
stanowią zresztą czynniki przesądzające o jedynie nikłym poziomie podobieństwa
zachodzącym na tych płaszczyznach między znakami. Z drugiej zaś, przy okazji oceny
podobieństwa koncepcyjnego oznaczeń Izba w sposób kategoryczny odmówiła tym członom
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znaczenia. Jeśli byłaby konsekwentna w swoim stanowisku, i także na płaszczyźnie wizualnej
i fonetycznej nie brała pod uwagę słów deskryptywnych, do oceny pozostawałyby przede
wszystkim (oprócz elementów graficznych) wspólne dla obydwu oznaczeń słowa „Star”. W
związku z tym, podobieństwo zachodzące w tym względzie należałoby uznać za znaczne.
Nawet jeśliby jednak pominąć powyższą niekonsekwencję, należałoby stwierdzić, że
odrzuciwszy w toku oceny podobieństwa koncepcyjnego nieodróżniające człony obydwu
oznaczeń, do oceny ponownie pozostałby wyłącznie człon „Star”, który jest przecież
identyczny dla obydwu oznaczeń. W efekcie podobieństwo koncepcyjne znaków należałoby
określić jako znaczne. Pogląd Izby, zgodnie z którym wobec oparcia wszystkich przypadków
podobieństwa na tym samym członie, podobieństwo to na każdej z płaszczyzn powinno być
na tym samym poziomie, należy uznać za nieuzasadnione. Z łatwością można bowiem sobie
wyobrazić przypadek, który przeczyłby tak sformułowanej zasadzie. Na udowodnienie tej
tezy nie trzeba nawet formułować abstrakcyjnego przykładu, za argument może tu posłużyć
przypadek opisywanej już powyżej sprawy Galvallia. Sporne oznaczenia skonstruowane tam
zostały z połączeń tych samych słów, z tym że ujętych w innych językach. Wobec tego, że
słowa te nie były identyczne, podobieństwo wizualne i fonetyczne nie mogło być uznane za
wysokie. Jednocześnie zaś, wobec tego, że słowa te miały identyczną wartość
semantyczną102, podobieństwo na płaszczyźnie semantycznej uznano za wysokie. Jak więc
widać w sprawie tej, pomimo oparcia podobieństwa na tych samych członach, na
poszczególnych płaszczyznach oceny wystąpiły różnice.
Wracając do omawianej decyzji, przechodząc już do analizy prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, Izba stwierdziła, że niski poziom podobieństwa oznaczeń nie
wystarcza do uznania znaków za powodujące ryzyko konfuzji. Można więc powiedzieć, że
Izba dwukrotnie orzekła wbrew poglądom wyrażonym przez SPI. Po pierwsze, z oczywistych
względów unieważnienie pierwszej decyzji świadczy o tym, że przyjęte w niej stanowisko
Izby odnośnie kwestii podobieństwa było niezgodne z tym prezentowanym przez Sąd. Po
drugie zaś, stwierdzając w tej sprawie brak ryzyka konfuzji Izba wyraźnie sprzeciwiła się
sugestii wyrażonej w wyroku przez SPI, że poziom zdolności odróżniającej znaków nie
powinien mieć decydującego znaczenia w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w
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W celu uproszczenia wywodu pominę tu kwestię relewantnego odbiorcy, tj. tego, czy będzie on w takim
przypadku w stanie uświadomić sobie tożsamość znaczeniową słów w określonych dwóch językach.
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błąd. To bowiem właśnie z deskryptywnego (a więc mniej odróżniającego) charakteru
drugich członów przedmiotowych znaków wyniknąć miał zdaniem Izby jedynie nikły poziom
ich podobieństwa koncepcyjnego, które było zasadniczą podstawą braku stwierdzenia w tej
sprawie ryzyka konfuzji przez Izbę.
Jak więc widać na powyższym przykładzie, Izba Odwoławcza mocno stoi na
stanowisku przyznającym poziomowi dystynktywności elementów znaków zasadnicze
znaczenie w procesie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, podczas gdy SPI
wydaje się przyznawać mu nieco mniejszą rolę. Taka rozbieżność, abstrahując od wskazanych
powyżej sprzeczności w argumentacji Izby, powoduje zasadniczą różnicę w ocenach
przedmiotowej sprawy między nią a Sądem. Widać więc wyraźnie, że różnica w praktyce
orzeczniczej jest raczej zasadnicza. Ze względu na przewodnią rolę SPI i ETS, jak się wydaje
większą wagę należy przypisywać właśnie do ich stanowiska (szczególnie w kontekście ich
oddziaływania na orzecznictwo Polskie).
Powyższe rozważania jednoznacznie wskazują, że organy OHIM w swojej praktyce
mają wyraźną tendencję do zawężania ochrony „słabych” znaków towarowych, w
porównaniu do postawy SPI i ETS w tych kwestiach. Taka praktyka prowadzi de facto, wobec
zmniejszania liczby skutecznych sprzeciwów, do zwiększenia ilości udzielanych praw. Tym
samym wzrasta więc „zagęszczenie” znaków „słabych”, co również samo w sobie jest
zjawiskiem osłabiającym ich znaczenie. Nie zmienia to jednak faktu, że ochrona znaków
słabych w pewnych okolicznościach i tak jest możliwa (z tym, że dzieje się tak rzadzej).
4.

Podsumowanie.
Powyżej wskazane orzecznictwo jest tylko wybranym katalogiem spośród ogromnej

ilości orzeczeń dotyczących „słabych” znaków towarowych. Pozwalają one jednak w sposób
relatywnie spójny określić ogólne zasady traktowania tej kategorii znaków w praktyce
organów i sądów wspólnotowych.
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nie ulega wątpliwości ochrona oznaczeń
„słabych” w przypadku używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego dla
identycznych towarów. Niejasności co do zasad ochrony pojawiać się mogą dopiero w
przypadku rozważania naruszenia poprzez korzystanie z oznaczenia identycznego lub
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podobnego dla towarów identycznych lub podobnych. W takim bowiem przypadku
wymagane jest dowiedzenie przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W tym kontekście to, co jako pierwsze rzuca się w oczy, to problemy w określeniu na
którym momencie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod
uwagę poziom zdolności odróżniającej znaku lub jego elementu. Jak wskazywałem powyżej,
podczas gdy w praktyce decyzyjnej organów OHIM wydaje się dominować stanowisko,
zgodnie z którym powinno mieć to miejsce już na etapie oceny podobieństwa oznaczeń, o
tyle orzecznictwo SPI i ETS, przynajmniej do niedawna nie było w tej sprawie tak
jednoznaczne. Wydaje się, że w ostatnim czasie doszło jednak do wykształcenia się swoistej
kompromisowej opcji, uznającej, że czynnik ten powinien podlegać ocenie zarówno na
etapie oceny podobieństwa oznaczeń, jak i oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd, przy jednoczesnym rozróżnieniu na dystynktywność konkretnego elementu oraz
dystynktywność całości oznaczenia. Kwestią do przeanalizowania pozostaje praktyczny
wpływ zastosowania takiej koncepcji na zakres ochrony znaków o niskim poziomie zdolności
odróżniającej.
Abstrahując nieco od kwestii etapu na którym taki niski poziom zdolności
odróżniającej znaku lub jego elementu wpływa na skuteczność jego ochrony, należy zbadać,
jakie to generalne czynniki wpływają na zakres tej ochrony. Przyjmując za obowiązującą w
praktyce koncepcję zaprezentowaną w sprawie Brico, rozważę obydwa warianty momentów
wpływu poziomu zdolności odróżniającej na dokonywaną ocenę. Zgodnie z obowiązującą
metodologią, pierwszym chronologicznie etapem oceny naruszenia prawa z rejestracji znaku
wcześniejszego jest ocena podobieństwa spornych oznaczeń. W celu stwierdzenia takiego
podobieństwa, zgodnie z regułą zarysowaną w orzecznictwie istotne jest określenie w jakim
zakresie ono występuje. Czy dotyczy ono całości czy tylko części znaku? Czy dotyczy
elementów które można scharakteryzować jako „słabe”? Ta druga kwestia jest oczywiście
fundamentalnie istotna przy okazji rozważań dotyczących znaków słabych. Jeśli bowiem
podobieństwo występuje w zakresie elementów które nie dają się sklasyfikować jako słabo
odróżniające, nie jest to sprawa dotycząca ochrony oznaczenia słabego.
Jak wynika z orzecznictwa, ustaliwszy niski poziom zdolności odróżniającej
elementów (lub też całości znaków) w zakresie których występuje zbieżność, organy
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orzekające przystępują do analizy tego, czy sprawia ona, że sporne oznaczenia można uznać
za podobne. Czyni to zgodnie z generalnymi zasadami oceny, w szczególności poprzez
ustalenie elementów dominujących w obydwu znakach. Jak wskazano, pomimo tego, że
niekiedy w orzecznictwie wspólnotowym pojawiały się tezy o tym, że elementy
niedystynktywne nie mogą posiadać statusu dominujących w ramach znaków złożonych,
współcześnie rozpowszechnionym wydaje się być pogląd przeciwny, który dopuszcza taką
sytuację, czyni to jednak tylko w określonych przypadkach. Decydujące znaczenie w tej
kwestii wydaje się mieć relacja takiego elementu do reszty znaku. Nie chodzi tu tylko o
standardowe niejako zagadnienie sposobu ekspozycji elementu w ramach znaku. Kluczowy
jest stosunek poziomów zdolności odróżniających elementów oznaczenia. Jeśli bowiem
nawet pomimo swojego słabego charakteru zbieżny dla znaków element jest i tak co
najmniej równie odróżniający jak pozostałe się na nie składające, to w przypadku
odpowiedniej jego ekspozycji właśnie można uznać go za dominujący w znaku. Prowadzić to
zaś może do uznania oznaczeń za podobne przynajmniej w pewnym zakresie, co z kolei
otworzyło by drogę dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Należy przy tym pamiętać, że metoda porównywania elementów dominujących
spornych oznaczeń nie jest jedyną stosowaną w procesie rozstrzygania konfliktów
zachodzących między oznaczeniami. Inną metodą, jak wskazywałem już wcześniej jest
ustalanie, czy dany element posiada tzw. niezależną pozycję odróżniającą. Również i w tym
przypadku pojawiały się co prawda w orzecznictwie tezy, że słabość znaku lub też jego
konkretnego elementu powinna wykluczać możliwość przypisania mu takiej roli. Obecnie
ugruntowany wydaje się być jednak pogląd odmienny, dopuszczający taką ewentualność i to
zarówno w kontekście elementów słownych, jak i graficznych. Fakt ten jest szczególnie
istotny w kontekście ochrony słabych znaków słownych składających się tylko z jednego
wyrazu, gdyż rozszerza on znacząco ich ochronę. Czynnikami działającymi na rzecz uznania
„słabego” elementu za posiadający niezależną pozycję odróżniającą wydają się być przede
wszystkim ekspozycja i umiejscowienie w ramach późniejszego znaku złożonego. Z założenia
takim czynnikiem nie może być posiadanie przez taki element wyższego poziomu zdolności
odróżniającej od pozostałych składających się na dane oznaczenie, a to ze względu na to, że
w sytuacjach w których rozważamy występowanie elementu o niezależnej pozycji
dominującej zawsze występuje już inny element dominujący. Swoją rolę w procesie oceny
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posiadać jednak może poziom zdolności odróżniającej wyższy od pozostałych elementów
znaku, nie licząc dominanty. Taka sytuacja również świadczyłaby za posiadaniem przez taki
słaby element niezależnej pozycji odróżniającej.
Przy okazji analizy wpływu niskiego poziomu zdolności odróżniającej oznaczenia lub
jego elementu na ocenę podobieństwa spornych oznaczeń należy również zauważyć, że ze
względu na to, że zdolność odróżniająca związana jest ściśle z percepcją danego oznaczenia u
relewantnych odbiorców, związana jest ona najsilniej z jego warstwą semantyczną. Tym
samym, jak się wydaje, „słabość” znaku w największym stopniu oddziaływać będzie na ocenę
podobieństwa w warstwie koncepcyjnej.
Wskazane powyżej czynniki mogą również zachować swoją istotność także w ramach
brania pod uwagę poziomu zdolności odróżniającej znaku bądź też jego elementu przy okazji
oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takiej sytuacji ustalenie owego
poziomu zasadniczo służy określaniu, jaką wagę przypisać konkretnym czynnikom, uznanym
uprzednio za relewantne przy okazji oceny podobieństwa spornych oznaczeń. I tak, np. gdy
podobieństwo stwierdzone zostało na podstawie zbieżności w zakresie elementów
„słabych”, które nie są dominujące w spornych znakach, najpewniej nie dojdzie do
stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Takie elementy podlegają więc
skutecznej ochronie, w przypadkach gdy dominują one oznaczenie w którym się znajdują,
bądź też choćby gdy zajmują w nim niezależną pozycję odróżniającą. Taka praktyka wydaje
się w zupełności zgadzać się z przywołanymi wcześniej kanonicznymi tezami z orzeczenia
Sabel. Sprowadza się to bowiem do tego, że decydujące znaczenie przyznawane jest
elementom dystynktywnym i dominującym w znaku. Ową dystynktywność traktować należy
bowiem względnie, tj. w wewnętrznej relacji do reszty elementów składających się na znak,
miano elementu dominującego zaś, jak udowodniło orzecznictwo niezależne jest od poziomu
zdolności odróżniającej jaką się cieszy.
W świetle powyższego widać w mojej ocenie, że jakkolwiek zasada zgodnie z którą
poziom zdolności odróżniającej badanych oznaczeń należy brać pod uwagę zarówno w
momencie oceny podobieństwa, jak i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wydaje
się rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym i poniekąd intuicyjnym, o tyle można się
zastanawiać czy ma ona praktyczne znaczenie. Pojawiają się bowiem wątpliwości, czy w
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jakikolwiek sposób oddziaływuje to na kierunek rozstrzygnięcia dokonywanego przez władny
organ. Jeśli bowiem chodzi o kwestię uznania sprzeciwu, w końcowym rozrachunku nie ma
większego znaczenia, czy zostanie on odrzucony ze względu na brak podobieństwa (gdy
relewantny organ odmawia jego stwierdzenia ze względu na fakt, że zbieżność między
spornymi znakami występuje jedynie w ich nieodróżniających elementach, podczas gdy ich
elementy dystynktywne czy dominujące są różne), czy też pomimo stwierdzenia
występowania takiego podobieństwa nie dojdzie do uznania prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd (ze względu na to, że podobieństwo stwierdzone między znakami
występuje jedynie w ich niedystynktywnych aspektach). Już samo porównanie semantyczne
tych dwóch powodów odrzucenia sprzeciwu prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z
tymi samymi relewantnymi faktami, które powodują analogiczne rozstrzygnięcia. Jedyną
różnicą jest moment, w którym decydują o takim rozstrzygnięciu.
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WNIOSKI

W świetle przeprowadzonej w ramach niniejszej pracy analizy orzecznictwa
wspólnotowego dotyczącego znaków „słabych”, należy sobie odpowiedzieć na już wcześniej
postawione pytanie: czy oznaczenia tego typu cieszą się ochroną o węższym zakresie? Otóż
wydaje się, że byłby to wniosek zbyt daleko idący. Do oceny naruszeń znaków „słabych”
stosowane bowiem były te same zasady i reguły postępowania, obowiązujące także co do
wszelkich innych oznaczeń poddawanych reżimowi art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy czy art. 9
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia CTM. Były więc one traktowane w ten sam sposób, co znaki,
których nie moglibyśmy określić mianem „słabych”. Jak już uprzednio zauważyłem,
wyróżnienie tej kategorii znaków nie wynika z żadnego aktu normatywnego. Po
przeprowadzeniu wspomnianej analizy oczywistym jest zaś, że również organy orzekające w
sprawach dotyczących znaków towarowych nie wykształciły jasnej definicji i szczególnych
zasad traktowania tej kategorii oznaczeń. Określenie „słaby znak towarowy” ma więc
charakter bezwzględnie pozanormatywny, nie ma relewancji prawnej. W efekcie, jego
stosowanie jest raczej intuicyjne i ma charakter opisu rzeczywistości o pozaprawnym
charakterze. Pojęcie to jest oczywiście przydatne w procesie porządkowania realiów
rynkowych, jednakże jego stosowanie nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuacje
prawne. Określanie zakresu ochrony takich oznaczeń oraz kwestii powodzenia ewentualnych
opartych na nich roszczeń jest więc raczej prognozą czy oceną prawdopodobieństwa, niż
sądem prawnym. Termin ten nie powie nam bowiem nic szczególnego o specyficznych
zasadach ich ochrony.
Przeprowadzona powyżej analiza wyraźnie wskazuje za to, że kategorią o wyraźnym
znaczeniu normatywnym jest element znaku towarowego o niskim poziomie zdolności
odróżniającej, którego pozwolę sobie określać elementem „słabym”. Chodzi tu zasadniczo o
elementy złożonych znaków towarowych, jak również i całe znaki jednoelementowe, które
można

sklasyfikować

jako

niedystynktywne,

deskryptywne

lub

rodzajowe.

W

przeciwieństwie do „słabych” znaków towarowych, jest to kategoria, która w sposób
relatywnie łatwy daje się zidentyfikować i wyodrębnić. Stwierdzenie niskiego poziomu
zdolności odróżniającej w dalszym ciągu może być co prawda uznawane za działanie o
charakterze poniekąd subiektwynym, jednak w o wiele mniejszym stopniu niż np. proces
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ustalania, czy dany znak towarowy zawierający element deskryptywny daje się sklasyfikować
jako znak „słaby”. Jak wskazuje praktyka orzecznicza, elementy „słabe” posiadają wyraźnie
określone prawne znaczenie, jako że dotyczy ich specyficzny reżim prawny. Zakres ochrony
tej kategorii elementów jest zasadniczo węższy niż elementów o co najmniej przeciętnym
poziomie zdolności odróżniającej Można powiedzieć, że wszelkie wspomniane już wcześniej
w niniejszej pracy intuicje dotyczące zakresu ochrony „słabych” znaków towarowych tak
naprawdę dotyczą właśnie „słabych” elementów. W mojej ocenie jednak nie należy
bynajmniej traktować tych dwóch konceptów jako synonimów. Elementy „słabe” bowiem
nie występują wyłącznie w znakach, które dałoby się uznać za „słabe”. Mogą one również być
częścią znaków „mocnych”. Jeśli bowiem dany złożony znak towarowy składa się np. z 4
elementów, spośród których jeden należy uznać za „słaby”, reszta zaś jest dystynktywna w
stopniu wysokim, oznaczenia takiego jako całość nie da się sklasyfikować jako „słabe”.
Jednocześnie, w takim przypadku elementu „słabego” w dalszym ciągu dotyczyć będzie
specyficzny dla niego reżim prawny.
Ochrona „słabych” elementów znaków towarowych odbywa się na zasadach
wskazanych w poprzednim roździale. Zasady ochrony „słabych” znaków towarowych w
gruncie rzeczy sprowadzają się bowiem do sposobu traktowania przez organy orzekające
„słabych” elementów właśnie. Widać więc wyraźnie, że znaków tych dotyczy specyficzny dla
takich elementów reżim prawny w ramach oceny naruszenia, oraz że ich ochrona jest
zasadniczo węższa. W pewnych warunkach, o których była już wcześniej mowa, w
szczególności związanych z relacją elementu „słabego” do pozostałych elementów
składających się na dany znak towarowy, ochrona jest jednak oczywiście możliwa. Ocena
naruszenia znaku towarowego w zakresie jego „słabego” elementu wymaga więc wyjątkowo
złożonej analizy zaistniałego stanu faktycznego. Próbą uproszczenia sytuacji prawnej w
kontekście ochrony elementów „słabych”, czy wręcz niedystyntywnych było wprowadzenie
na gruncie prawa wspólnotowych 103 znaków towarowych instytucji tzw. zrzeczeń (ang.
Disclaimers). Zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia CTM w przypadku nieodróżniających
elementów znaków towarowych OHIM może zażądać od zgłaszającego złożenia
oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń dotyczących tego właśnie elementu. Ze względu na
jej fakultatywny charakter instytucja ta jest jednak rzadko wykorzystywana i ma w praktyce
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Obecne były one wcześniej także na gruncie systemów prawnych niektórych państw członkowskich UE.

78

jedynie marginalne znaczenie. W związku z tym, kwestię praktyki rozstrzygania spraw
dotyczących naruszeń znaków w zakresie ich „słabych” elementów musiało ustalić
orzecznictwo. Sformułowane przez nie, a wskazane już w poprzednim rozdziale, zasady w
mojej ocenie można uznać za spójne i logiczne. Ich złożoność zaś powoduje, że w lepszy,
bardziej elastyczny sposób może ono reagować na zachodzące w praktyce w tym kontekście
niuanse, niż byłoby to w przypadku bezwzględnych zrzeczeń. Ze względu na to, taka forma
regulacji tego zagadnienia wydaje się właściwsza. Należy jednak podkreślić, że wiele zależeć
będzie od spójności orzecznictwa, szczególnie w kontekście różnic w praktyce pomiędzy
poszczególnymi instytucjami wspólnotowymi. Widoczne w tym względzie różnice mogą
bowiem budzić pewien niepokój. Pamiętać przy tym należy, że spory co do klasyfikowania
elementów bądź znaków jako „słabe” są niejako wpisane w samą definicję tych kategorii, a
to ze względu na nieuchronną subiektywność i intuicyjność oceny poziomu zdolności
odróżniającej. Najważniejsze jednak, żeby niezależnie od kwestii ich kwalifikacji, elementy i
znaki te były traktowane w sposób jednolity.
Analiza zakresu ochrony „słabych” znaków towarowych 104 prowadzi również do
pewnych ogólnych konkluzji dotyczących sposobu ukształtowania praw ochronnych na znaki
towarowe. Przede wszystkim, przywołana powyżej praktyka orzecznicza wyraźnie wskazuje,
że w prawie znaków towarowych w sposób efektywny chroni się przede wszystkim
dystynktywność. Jest to wartość niezwykle istotna na rynkach, która wydaje się w
zasadniczej mierze definiować zakres ochrony znaków towarowych jako takich. Z reguły
bowiem do naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego dojdzie w przypadkach, w
których sporne oznaczenia identyczne lub też dostatecznie podobne będą w zakresie
elementów w ramach których będą one dystynktywne. W przypadku znaków „słabych” więc,
ochronie podlegać będą one w przypadkach, w których „słabym” elementom przypisać
będziemy mogli rolę dystynktywną, wynikającą czy to z ich dominującego statusu w ramach
znaku, czy też z posiadania przez nie niezależnej pozycji odróżniającej. Jeśli takich ról nie
pełnią, ochrona w ich zakresie przysługiwać nie będzie. Skoro tak, można się więc pokusić o
stwierdzenie, że rejestracja znaku towarowego tworzy po stronie uprawnionego prawo
podmiotowe chroniące dystynktywność zgłoszonego znaku w zakresie danej grupy towarow
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i usług. Czy mamy tu więc do czynienia z prawem podmiotowym ukształtowanym w sposób
podobny do innych praw własności intelektualnej?
W tym kontekście na myśl nasuwa się porównanie tak skonstruowanego prawa do
prawa autorskiego. Obydwa te prawa chronią oczywiście dwie zupełnie różne wartości, jak
również mają zupełnie różne pochodzenie. W mojej ocenie jednak w swoich ramach
prowadzić mogą do analogicznych rezultatów. Jak już wspomniałem powyżej, z analizy
sposobu ukształtowania w praktyce prawa ochronnego do znaku towarowego wynika, że ma
ono chronić przede wszystkim dystynktywność danego oznaczenia. W prawie autorskim
podobną rolę odgrywa twórczość. W efekcie, zarówno znak towarowy, jak i utwór
stanowiący przedmiot ochrony w prawie autorskim, chronione są w zakresie, w jakim
reprezentują w sobie wartość stojącą u podstaw przyznania danego prawa. I tak, w
przypadku znaków towarowych ochroną nie będą objęte elementy niedystynktywne, zaś w
przypadku utworów chronione nie będą elementy nietwórcze. Pomimo różnic w konstrukcji
tych praw, praktyczne efekty ochrony wydają się wykazywać zasadnicze podobieństwa.
Kontynuując powyższą analogię, można rozważyć, czy w domenie prawa autorskiego
można dopatrzeć się pojęcia analogicznego do „słabego” znaku towarowego. Otóż jak się
wydaje, zasadne jest zestawienie go z wykształconym na gruncie niemieckiej doktryny prawa
autorskiego pojęciem Kleine Münze 105 . Oznaczają one drobne przedmioty, zwykle o
użytkowym charakterze, które w jedynie nikłym stopniu spełniają przesłankę twórczości, a
mimo to decyzją ustawodawcy objęte zostały ochroną. Podobnie jest przecież ze „słabymi”
znakami, które tylko w niewielkim stopniu nadają się do odróżniania danych towarów w
obrocie, a jednak uznano, że zasługują na ochronę. Co istotne, wskazane powyżej
podobieństwo co do rezultatów protekcji zachodzące między tymi obydwoma prawami
własności intelektualnej, sprawia, że obie te kategorie chronione są w analogiczny sposób.
Zarówno w przypadku znaków „słabych”, jak i Kleine Münze ochronie podlegać będzie tylko
to, co decyduje o ich ochronie (zarejestrowaniu). Reszta tych dwóch przedmiotów prawa
powinna należeć do domeny publicznej.
Pomimo wskazanych powyżej podobieństw dostrzegam jednak pewną zasadniczą
różnicę pomiędzy tymi dwoma konceptami. Otóż jak się wydaje, ochrona Kleine Münze
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uzasadniona jest chęcią wynagrodzenia twórcy każdego innowacyjnego wkładu w
rzeczywistość społeczną, nawet jeśli jest on niewielki. Można jednak w tym przypadku mówić
o pewnej korzyści „dla ogółu”. W przypadku „słabych” znaków towarowych zaś trudno
dopatrywać się uzyskiwania przez ogół społeczeństwa jakichś korzyści wynikających z
przyznania im ochrony. Wręcz przeciwnie, przyznawanie coraz więcej ilości praw na coraz
mniej

odróżniające

oznaczenia

prowadzić

może

do

utrudnienia

konsumentom

podejmowania decyzji co do zakupu danych rodzajów towarów. Sytuacja ta wynika ze
sposobu ukształtowania prawa znaków towarowych i z pewnego rodzaju uprzywilejowania
uprawnionego z rejestracji znaku towarowego jako głównego beneficjenta takiej regulacji.
Obrazuje to więc zmianę w zakresie tej dziedziny prawa, która, jak już zaznaczałem
wcześniej, powstała w oparciu o chęć uchronienia konsumentów przed popełnianiem
pomyłek co do pochodzenia towarów, obecnie zaś nakierowana jest raczej na ochronę
interesów przedsiębiorców.
Tranzycję tą obrazuje również sposób ukształtowania instytucji prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd wyłaniający się z analizy przeprowadzonej na potrzeby niniejszej
pracy. Jawi się ona jako test o czysto legalnym charakterze, bez większego zakotwiczenia w
rzeczywistości rynkowej. Decyzje w tym zakresie podejmowane są w oparciu o abstrakcyjne
prawne kryteria, które poddaje się złożonemu procesowi wyważania. Zwraca uwagę, że w
omawianych orzeczeniach zasadniczo nie odwoływano się np. do występowania na rynku
rzeczywistych przypadków konfuzji czy też badań konsumenckich. Organy operowały zgodnie
z jasno zarysowany schematem i w jego ramach podejmowały decyzję. W efekcie, ochrona
znaków towarowych ukształtowana jest wbrew wyrażanemu przez wielu intuicyjnemu
przeświadczeniu, że im jakiś znak mniej odróżniający, tym łatwiej pomylić go z innym
oznaczeniem. Sposób rozstrzygania sporów dotyczących oznaczeń zawierających „słabe”
elementy wygląda więc zgoła odwrotnie.
Osobną kwestią wartą rozważenia pozostaje wpływ, jaki sposób ukształtowania
zakresu ochrony „słabych” elementów znaków towarowych w ramach praktyki orzeczniczej
organów wspólnotowych ma na polskie orzecznictwo z tej dziedziny. Porównanie dorobku z
tego zakresu w ramach tych dwóch porządków prawnych wykracza jednak poza zakres
niniejszej pracy i wymaga osobnego, szczegółowego rozważenia. Jak się jednak wydaje,
przynajmniej w pewnym zakresie praktyka orzecznicza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej
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Polskiej i polskich sądów wykazuje podobieństwa do opisanych powyżej zasad rządzących
ochroną „słabych” elementów znaków towarowych. Za przykład takiego zjawiska posłużyć
może chociażby orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie
VI SA/Wa 1044/05106. Rozstrzygano w nim konflikt wcześniej zarejestrowanego oznaczenia
Prenatal ze zgłoszonym do rejestracji słownym znakiem Vitrum Prenatal. Sąd jednoznacznie
stwierdził, że wcześniejsze oznaczenie ma charakter zbliżony do opisowego, co w jego ocenie
w sposób wyraźny wpływa na osłabienie zakresu jego ochrony. W takich okolicznościach,
zdaniem Sądu, nawet fakt, że znak na którym oparto sprzeciw został w całości odtworzony w
znaku późniejszym nie jest w stanie przesądzić o przyznaniu ochrony. Takie rozumowanie
należy uznać za zgodne z tym prezentowanym w ramach praktyki wspólnotowej. Należy
jednak jednocześnie zwrócić uwagę, że w swoich rozważaniach Sąd nie odwołał się do
poziomu zdolności odróżniającej pierwszego członu oznaczenia późniejszego, ani też nie
poruszył kwestii elementów dominujących w znaku. W tym zakresie więc, jak się wydaje
występuje zasadnicza różnica pomiędzy dorobkiem organów wspólnotowych a praktyką
organów polskich. Zbadanie ich wpływu na ocenę zakresu ochrony „słabych” znaków
towarowych powinno się więc stać przedmiotem dalszych badań.
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SPIS ORZECZNICTWA
1. ORZECZENIA SPI I ETS:
1.1.

Wyrok ETS z dnia 11 października 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel
przeciw Puma.

1.2.

Wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer przeciw Klijsen Handel BV.

1.3.

Wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon przeciw
MGM Inc.

1.4.

Wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-475/98 Marca Mode
przeciw Adidas AG i Adidas Benelux BV.

1.5.

Wyrok SPI z dnia 22 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord
przeciw OHIM (Hukla).

1.6.

Wyrok SPI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciw OHIM
(Anheuser-Busch).

1.7.

Wyrok SPI z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 Avex przeciw
OHIM (Ahlers).

1.8.

Wyrok ETS z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1
przeciw OHIM.

1.9.

Wyrok SPI z dnia 6 października 2004 r. w sprawach T-117/03 do T-119/03
oraz T-171/03 New Look przeciw OHIM (NLSPORT).

1.10.
Wyrok SPI z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i inni
przeciw OHIM (DaimlerChrysler).
1.11.

Wyrok SPI z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion.

1.12.
Wyrok SPI z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Editions Albert
Rene przeciw OHIM (Orange).
1.13.
Wyrok SPI z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-344/03 Saiwa przeciw OHIM
(Barilla Alimentare).
1.14.
Wyrok ETS z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 L’Oreal
przeciw OHIM.
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1.15.
Wyrok SPI z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciw
OHIM (Wiseman).
1.16.
Wyrok ETS z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 T.I.M.E. ART przeciw
Devinlec oraz OHIM.
1.17.
Wyrok SPI z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway przeciw
OHIM (Fujitsu Siemens Computers).
1.18.
Wyrok SPI z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xantral przeciw
OHIM (Pages Jaunes).
1.19.
Wyrok SPI z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie T-189/05 Usinor przeciw
OHIM (Corus UK).
1.20.
Wyrok ETS z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur
przeciw Koipe (OHIM).
1.21.
Wyrok SPI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T-80/08 CureVac przeciw
OHIM (Qiagen).
1.22.
Wyrok SPI z dnia 25 marca 2010 r. w sprawach T-5/08 do T-7/08 Nestle
przeciw OHIM (Master Beverage Industries).
1.23.
Wyrok SPI z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie T-492/08 Wessang przeciw
OHIM (Greinwald).
1.24.
Wyrok SPI z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09 Formula One Licensing
przeciw OHIM (Global Sports Media).
1.25.
Wyrok SPI z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie T-483/09 ATB Norte przeciw
OHIM (Bricocenter Italia).
2. DECYZJE ORGANÓW OHIM:
2.1. Decyzja WS OHIM nr 76/1998 Negritelle v. Los Negritos.
2.2. Decyzja WS OHIM nr 188/1999 Actiline v. Activine.
2.3. Decyzja WS OHIM nr 329/2000 Media Markt v. Media-Sound.
2.4. Decyzja WS OHIM nr 1789/2001 Eurobank v. Bankeuropa.
2.5. Decyzja IO OHIM z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie R-1837/2010-4 Star Snacks v.
Star Foods.
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1.

Scope of Protection of Weak Trademarks in
the Assessment of Likelihood of Confusion
Adam Szymon Tułecki
Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow
Alicante, 5.07.2011

2.
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Level of distinctiveness and the scope of
protection
„Marks with a highly distinctive character, either per
se or because of the reputation they possess on the
market, enjoy broader protection than marks with a
less distinctive character” (Canon, C-39/97 p. 18)
Is this statement relevant also for weak trademarks?
What influence does this have on their scope of
protection?
3.

What is a weak trademark?
Not a category explicitly mentioned in normative acts.

Present in jurisprudence and judgments.

“Weak” trademarks are those that have only a small
degree of inherent distinctiveness. (OHIM Guidelines
C.2.2.D p.3)
4.
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Scope of protection:
Identical signs & identical goods:
• Only two premises;
• To be interpreted narrowly;
• Weak trademarks protected.

Similar/identical signs & similar/identical goods:
• Additional premise: likelihood of confusion.

5.

Likelihood of confusion
Effectively defines the scope of protection of trademarks;
A multi-factor balance test;
The mark should be assessed as a whole;

All factors should be taken into consideration
independently (Sabel C-251/95);
6.
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Factors taken into consideration:
(open catalogue)
Degree of similarity of signs
Degree of similarity of goods/services
DEGREE OF DISTINCTIVENES OF THE EARLIER MARK;

Reputation of the earlier mark;
Coexistence of the marks in the same territory
Incidences of confusion
Prior decisions of Community and national authorities;
… (any other relevant factors)

7.

Does a low degree of distinctiveness
exclude likelihood of confusion?
„Even in a case involving an earlier mark of weak distinctive
character and a mark applied for which is not a complete
reproduction of it, there may be a likelihood of confusion on
account, in particular, of a similarity between the signs and
between the goods or services covered.” (L’Oreal FLEXI AIR,
C-235/05 p. 53)
A low degree of
distinctiveness does not
prevent the occurance of
likelihood of confusion.

Weak trademarks are
also protected against
infringement through
the use of similar signs.

8.
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What relevance does distinctiveness have?
Result

No similarity between
the signs
(weak trademark not
protected)

Similarity between the signs

Case No

T-80/08 Curevac

T-189/05 Usinor

Conflicting
signs (the
opposing
sign second)
Case No
Conflicting
signs (the
opposing
sign second)

RNAifect

RNActive

GALVALLOY

T-344/03 Saiwa

SELEZIONE
ORO Barilla

GALVALLIA

T-492/08 Wessang

ORO / ORO
SAIWA

STAR FOODS (fig.)

STAR SNACKS

9.

Case

RNAifect v.
RNActive

SELEZIONE
ORO Barilla v
ORO/ORO
SAWIA

GALVALLOY v.
GALVALLIA

STAR FOODS
(fig.) v.
STAR SNACKS

Degree of
Similiarity of
Goods

Partially
identical

Identical

Identical

Partially
identical and
similar

Degree of
Similarity of
Signs (Visual)

Dissimilar

Significat
dissimilarities

Similar

Low similarity

Degree of
Similarity of
Signs (Aural)

Dissimilar

Significant
dissimilarities

Similar

Degree of
Similarity of
Signs
(Conceptual)

Low similarity

Low degree of
similarity

Similar

Likelihood of
Confusion

No

No

Yes

10.
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Low similarity

High similarity

-

Judgment analysis
Protection for a weak trademark
can be granted when the similarity
between the two compared marks
occurs as to the distinctive part of
the earlier mark.

GALVALLOY GALVALLIA

Protection for a weak trademark is
not granted when the similarity
between the compared marks
occurs as to the nondistinctive/
generic part of the earlier mark

STAR SNACKS
(fig.) – STAR
FOODS (fig.)

RNAifect RNActive

SELEZIONE
ORO Barilla –
ORO / ORO
SAWIA

11.

Further analysis
Rule consistent with general rules of assessent of
similarity of signs.
„The global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the
marks in question must be based on the overall impression given by the
marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant
components.” (SABEL, C-251/95, p.23)

Conclusion: weak trademarks are assessed using
general rules
12.
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Conclusions: the degree of distinctiveness.
Identifies the less/more distinctive elements of the
mark.
Helps define the scope of protection of weak
trademarks.
Has no relevance apart from the assessment of
similarity.

13.

Conclusions: scope of protection.

Weaker:

• Usually not entirely protected, hence
protected to a narrower extent.

Regular:

• No normative differentiation;
• General rules apply;
• Low distinctiveness no independent
meaning.

14.
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General Conclusions
Trademark law protects distinctiveness
• What is protected is the scope in which a mark is
distinctive.

Analogous results of protection as copyright
• Distinctiveness v. creativity;
• Weak trademarks v. Kleine Münze.

15.

Thank you for your attention.

16.

96

