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Sąd oddalił skargę Coca-Coli, która chciała zarejestrować jako wspólnotowy znak 
towarowy butelkę konturową bez żłobień 

Zgłoszony znak towarowy jest w istocie pozbawiony charakteru odróżniającego 

W grudniu 2011 r. The Coca-Cola Company (zwana dalej „Coca-Colą”) dokonała w Urzędzie 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia 
następującego trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego dla, między innymi, butelek 
metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych: 

 

W marcu 2014 r. OHIM odrzucił to zgłoszenie, uzasadniając swą decyzję tym, że zgłoszony znak 
towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego dla wskazanych powyżej towarów. OHIM nie 
uwzględnił argumentu Coca-Coli, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy należy uznać za 
naturalną ewolucję jej słynnej, emblematycznej butelki (a mianowicie butelki konturowej ze 
żłobieniami). 

Coca-Cola wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę, domagając się stwierdzenia nieważności 
decyzji OHIM. 

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd potwierdził, że omawiana butelka nie posiada cech 
umożliwiających odróżnienie jej od innych butelek dostępnych na rynku. Zgłoszony znak towarowy 
stanowi jedynie jeden z wariantów kształtu butelki, który nie pozwala konsumentowi na odróżnienie 
towarów Coca-Coli od towarów innych przedsiębiorstw. 

Sąd wywiódł z tego, że omawiane oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego wymaganego 
przez rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego1, aby mogło zostać 
zarejestrowane. Wskazał on również, że Coca-Coli nie udało się wykazać, że oznaczenie to 
uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania. 

W tych okolicznościach Sąd oddalił skargę Coca-Coli w całości.  

                                                 
1
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 

L 78, s. 1). 
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UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do 
Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. 
 
UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów 
instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz 
jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału 
Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to 
dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu. 

 
UWAGA: Wspólnotowy znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze 
znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do OHIM. Odwołanie od jego decyzji może 
zostać wniesione do Sądu. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu. 

Pełny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia. 
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