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De inschrijving van de vorm van de Rubik’s cube als gemeenschapsmerk is 
geldig 

De grafische voorstelling van deze kubus bevat geen technische oplossing die in de weg 
staat aan de bescherming ervan als merk 

Op verzoek van Seven Towns, een Britse vennootschap die met name de intellectuele-
eigendomsrechten beheert die verbonden zijn aan de „Rubik’s cube”, heeft het 
Merkenbureau van de Unie (BHIM) in 1999 de vorm van deze kubus als driedimensionaal 
gemeenschapsmerk ingeschreven voor „driedimensionale puzzels”. 

 

In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedproducent, het BHIM verzocht om 
nietigverklaring van het driedimensionale merk, met name op grond dat dit merk een 
technische oplossing bestaande in het draaivermogen ervan bevatte en een dergelijke 
oplossing enkel als octrooi en niet als merk kon worden beschermd. Aangezien het BHIM 
deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Gerecht beroep tot vernietiging 
van de beslissing van het BHIM ingesteld.1 

In het arrest van heden verwerpt het Gerecht het beroep van Simba Toys. 

In de eerste plaats stelt het Gerecht vast dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze 
merk enerzijds de kubus als zodanig en anderzijds de roosterstructuur op elk vlak van deze 
kubus zijn. Volgens het Gerecht doelen de dikke zwarte lijnen die deel uitmaken van deze 
structuur en die te zien zijn op de drie voorstellingen van de kubus doordat de binnenkant 

                                                 
1
 In afwachting van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Lego Juris/BHIM (C-48/09 P) werd de 

behandeling van de onderhavige zaak geschorst. 
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van elk vlak van de betrokken kubus in vakjes is verdeeld, geenszins op een draaivermogen 
van de individuele elementen van de kubus en vervullen deze zwarte lijnen dus geen 
enkele technische functie. 

Het draaivermogen van de verticale en horizontale lijnen van de rasters van de Rubik’s cube 
vloeit immers niet voort uit de zwarte lijnen en evenmin uit de roosterstructuur, maar uit een 
intern mechanisme van de kubus, dat onzichtbaar is op de grafische voorstellingen ervan. 
Bijgevolg kan de inschrijving van de vorm van de Rubik’s cube als 
gemeenschapsmerk niet worden geweigerd op grond dat deze vorm een technische 
functie heeft. 

In de tweede plaats wijst het Gerecht erop dat het betrokken merk de houder ervan niet in 
staat stelt om derden te verbieden, alle soorten driedimensionale puzzels met een 
draaivermogen in de handel te brengen. Het Gerecht beklemtoont dat het 
handelsmonopolie van de houder zich beperkt tot driedimensionale puzzels met de 
vorm van een kubus op de vlakken waarvan een roosterstructuur is aangebracht. 

In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat de kubus met roosterstructuur die het 
betrokken merk vormt, zich aanzienlijk onderscheidt van de weergaven van andere op de 
markt beschikbare driedimensionale puzzels. Deze kubus met roosterstructuur heeft dus 
een onderscheidend vermogen dat de consument in staat stelt, de producent van de waar 
waarvoor het merk is ingeschreven, te identificeren. 

 

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf 
de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof. 
 
NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie 
strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de 
lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep 
tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De 
betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de 
handeling ontstane leemte in de regelgeving. 
 
NOTA BENE: Het gemeenschapmerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en 
bestaat naast de nationale merken. De aanvragen tot inschrijving als gemeenschapsmerk worden 
ingediend bij het BHIM. Tegen de beslissingen van het BHIM kan beroep worden ingesteld bij het 
Gerecht. 
 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 
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