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REJESTRACJA DŹWIĘKOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO 

Sąd Unii Europejskiej po raz pierwszy orzekał w sprawie rejestracji dźwiękowego znaku 
towarowego przedstawionego w formacie pliku dźwiękowego. Sąd UE odpowiedział na pytanie, 
czy plik z dźwiękiem otwieranej puszki napoju wraz z następującymi po nim ciszą i musowaniem 
może zostać zarejestrowany jako znak towarowy w odniesieniu do różnych napojów. I na tak 
postawione pytanie sąd UE w wyroku z dnia 7 lipca 2021 r. (sprawa o sygn. T-668/19; Ardagh 
Metal Beverage Holdings v EUIPO) uznał, że dźwięk nie może być zarejestrowany jako znak 
towarowy w odniesieniu do różnych napojów i pojemników metalowych do przechowywania lub 
transportu, o ile nie ma charakteru odróżniającego. 

W uzasadnieniu sąd UE, podzielając zasadność odmowy rejestracji ww. znaku, stwierdził, że 
przede wszystkim kryteria oceny charakteru odróżniającego znaków dźwiękowych nie różnią się 
od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków, a znak dźwiękowy musi mieć takie cechy, 
które umożliwiają docelowemu konsumentowi postrzeganie go jako znaku towarowego, a nie jako 
elementu funkcjonalnego. Zatem konsument danego towaru lub usługi musi, poprzez zwykłe 
postrzeganie znaku dźwiękowego, bez łączenia go z innymi elementami, takimi jak między innymi 
elementy słowne lub graficzne, a nawet inny znak, mieć możliwość skojarzenia go z ich 
handlowym pochodzeniem. Takich cech nie ma natomiast kombinacja dźwięku otwierania puszki, 
ciszy i dźwięku musowania. Nie jest bowiem niezwyczajna w swej strukturze, gdyż przedmiotowe 
dźwięki i cisza odpowiadają przewidywalnym i zwykłym elementom wykorzystywanym na rynku 
napojów. Kombinacja ta nie pozwala więc właściwemu kręgowi odbiorców na zidentyfikowanie 
wspomnianych towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i na odróżnienie ich 
od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. 

Z powyższego wynika, że zgłoszone oznaczenie przedstawione w formie pliku dźwiękowego jest 
pozbawione charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów ujętych w klasach 29, 30, 32 i 33. 
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W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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