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Joanna Wiszniewska

Problematyka graficznego 
przedstawienia zapachowych 
znaków towarowych

The Issues Underpinning Graphical 
Representation of an Olfactory Trademark

The aim of this paper is to question a number of aspects concerning emergence of 
non-conventional trademarks, with a particular emphasis on an olfactory trade-
mark and the related problems with registration thereof. The first part follows 
the legislation that regulates the scope of the trademarks as well as presents a 
comprehensively critical review of the relevant cases from the UK and the EU 
purviews. Then, the author proceeds to dealing with a handful of varieties in 
which an olfactory trademark may be graphically represented. In addition, to 
enhance the understanding of the perception of scents and legal ramifications 
stemming therefrom, some remarks concerning the way in which human olfactory 
organs register smells adduced. Subsequently, substantive amendments to the 
EU trademark law soon to be promulgated are then elucidated, together with 
plausible, inexplicably conjoined influence thereof on the viability of pursuing 
registration of an olfactory trademark. In the conclusion, the author chooses the 
most valuable method of representation of an olfactory trademark, followed by 
an elaborate justification.
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Patrick Süskind Pachnidło

Joanna Wiszniewska

Doktorantka w Katedrze Prawa 

Własności Intelektualnej Uniwer‑

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

aplikantka radcowska, absolwentka 

prawa na Wydziale Prawa i Admini‑

stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz farmacji na Wydziale Farma‑

ceutycznym Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.



26 FORUM PRAWNICZE | 2014 

artykuły

Wobec braku jednoznacznych regulacji prawnych 
oraz niekonsekwentnej linii orzeczniczej uprawnio‑
nych organów problematyka zdolności rejestracyj‑
nej tzw. niekonwencjonalnych znaków towarowych, 
tj. postrzeganych za pomocą zmysłów innych niż 
wzrok1, na gruncie prawa europejskiego budzi w dok‑
trynie prawniczej szerokie kontrowersje od co naj‑
mniej dwudziestu lat. Ze względu na ogromną liczbę 
nowych towarów wprowadzanych do obrotu znacz‑
na ich część posiada już na rynku swoje odpowied‑
niki, o podobnych parametrach technicznych. Jest to 
jedna z przyczyn, dla której przedsiębiorcy poszukują 
coraz to nowych sposobów na wyróżnienie swojego 
produktu na rynku. 

Zmysł powonienia jest jednym z najsilniej oddzia‑
łujących na człowieka i w dużym stopniu, często na‑
wet w sposób nieuświadomiony, wpływa na decyzje 
konsumentów. Stąd też jedną z marketingowych me‑
tod zachęcenia konsumenta do nabycia konkretnego 
towaru może być umiejętne przypisanie produktowi 
zapachu, a w konsekwencji chęć ochrony takiego roz‑
wiązania w formie zapachowego znaku towarowego. 

Zagadnienie graficznej reprezentacji tzw. nie‑
konwencjonalnych znaków towarowych stało 
się szczególnie aktualne w  kontekście planowa‑
nego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku to‑
warowego. Zmiany te, mające na celu udoskonale‑
nie i unowocześnienie dotychczasowych regulacji, 
obejmują m.in. zniesienie wymogu graficznej repre‑
zentacji znaku towarowego2.

 1 Na temat pozostałych wymogów zob. np. S. Karapapa, Regi‑

stering Smells as Community Trademarks, „The Trademark 

Reporter. The Law Journal of the International Trademark 

Association” 2010, vol. 100, nr 6, s. 1338 i n.

 2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 

w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, http://www.

europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/

com_com(2013)0161_/com_com(2013)0161_pl.pdf (4.05.2014). 

Droga do przyjęcia wskazywanych zmian jest jeszcze długa, 

ponieważ wniosek znajduje się na stosunkowo wczesnym 

etapie legislacji – dopiero 25 lutego 2014 r. odbyło się jego 

pierwsze czytanie przez Parlament Europejski i wniesione 

zostały pierwsze poprawki. 

Niniejsza praca koncentruje się wokół możliwo‑
ści graficznego przedstawienia znaku zapachowego, 
jako jednego z tzw. znaków niekonwencjonalnych. 
W pierwszej części zaprezentuję ramy prawne regulu‑
jące aktualnie zagadnienia związane z rejestracją za‑
pachu jako znaku towarowego oraz wybrane stanowi‑
ska organów orzekających w tej materii. W kolejnych 
częściach artykułu prześledzę możliwości graficzne‑
go przedstawienia zapachu oraz wskażę najlepsze – 
w moim przekonaniu – rozwiązanie. Przeanalizuję 
także, czy planowane zmiany – w tym modyfikacja wy‑
mogu graficznej reprezentacji znaku zapachowego – 
rozwiążą problemy, z jakimi borykają się przedsiębior‑
cy pragnący zarejestrować tego typu znak towarowy.

1. Normy prawa unijnego  
w zakresie znaków towarowych

Pierwszą próbę ujednolicenia regulacji państw 
członkowskich w  zakresie znaków towarowych 
stanowiła dyrektywa Rady 89/04/EWG z  dnia 
21 grudnia 1988 r.3 Po niemal dokładnie dwudzie‑
stu latach obowiązywania normy te zostały zastą‑
pione przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/95/WE, która weszła w życie 28 listo‑
pada 2008 r.4 Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Ryn‑
ku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the 
Internal Market – OHIM), jak również orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)5, 
które będą punktem wyjścia do rozważań prowa‑
dzonych w niniejszej pracy, zapadły wprawdzie na 
gruncie poprzednich regulacji, jednak w literaturze 
podkreśla się fakt, iż wprowadzone w 2008 r. zmia‑
ny mają w istocie charakter bardziej legislacyjny niż 
merytoryczny6. Zarówno orzecznictwo właściwych 

 3 Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ma‑

jąca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 

odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 40 

z 1989 r., s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, 

rozdz. 17, t. 1, s. 92).

 4 Dyrektywa Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 

mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 

odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299 

z 08.11.2008, s. 25).

 5 Obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

 6 Tak m.in. U. Promińska, Znaki towarowe i prawa ochronne 

(w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności 
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Znak towarowy składa się z jakichkolwiek 

oznaczeń, które można przedstawić w formie 

graficznej, w szczególności z wyrazów (łącznie 

z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, kształtu 

towarów lub ich opakowań – pod warunkiem 

że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie 

towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa 

od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

organów, jak i rozważania doktryny prowadzone na 
gruncie pierwotnej dyrektywy zachowują zatem ak‑
tualność także w obecnym stanie prawnym.

A ktualnie obowiązujący art.  2 dy rekt y w y 
2008/95/WE stanowi, iż znak towarowy może skła‑
dać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przed‑
stawić w formie graficznej, w szczególności z wyra‑
zów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, 
kształtu towarów lub ich opakowań – pod warun‑
kiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie 

towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od to‑
warów lub usług innych przedsiębiorstw.

Analiza powyższej regulacji pozwala stwierdzić, 
iż podstawowym zadaniem znaku towarowego jest 
oznaczenie pochodzenia towaru. Aby znak mógł peł‑
nić taką funkcję, powinien cechować się zmysłową 
postrzegalnością, jednolitością i samodzielnością 
względem towaru, jak również graficzną przedsta‑
wialnością7. 

przemysłowej, Warszawa 2011, s. 261 oraz E. Jaroszyńska‑Ko‑

złowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych 

po liftingu, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 1, s. 33.

 7 E. Wojcieszko‑Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje 

oznaczeń. Kategorie znaków towarowych (w:) R. Skubisz (red.), 

Prawo własności przemysłowej, seria System Prawa Prywatnego, 

t. 14B, Warszawa 2012, s. 428.

Ponieważ przepisy unijne, poza przywołanym 
powyżej art.  2 dyrektywy 2008/95/WE i  odpo‑
wiadającym mu co do treści art. 4 rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w spra‑
wie wspólnotowego znaku towarowego8, nie zawie‑
rają dalszych wymogów co do charakteru oznacze‑
nia, które może być znakiem towarowym, a podane 
w nich wyliczenia stanowią katalog otwarty i są jedy‑
nie przykładowe, przyjąć należy, iż znakiem towaro‑
wym mogą być oznaczenia postrzegalne za pomocą 

któregokolwiek z pięciu ludzkich zmysłów9. Nieza‑
leżnie od tego muszą one jednak za każdym razem 
spełniać pozostałe kryteria – zwłaszcza wymóg gra‑
ficznej przedstawialności. 

2. Geneza wymogu graficznej 
przedstawialności

Wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia 
wprowadzony został w celu zabezpieczenia pewno‑
ści obrotu poprzez precyzyjne i jednoznaczne okre‑
ślenie chronionego oznaczenia – tak by w konse‑
kwencji dokładnie i klarownie określić można było 

 8 Rozporządzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE 

L 78 z 24.03.2009).

 9 Zob. E. Wojcieszko‑Głuszko, Pojęcie znaku…, dz. cyt., s. 428.
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zakres ochrony uzyskanej przez uprawnionego z re‑
jestracji10. Ustawodawca unijny nie wskazał jednak, 
w jaki sposób owo graficzne przedstawienie należy 
wykonać. O ile wymóg ten nie nastręcza większych 
wątpliwości ani trudności technicznych w  przy‑
padku oznaczeń postrzeganych za pomocą zmysłu 
wzroku, o tyle zagadnienie to jest znacznie bardziej 
skomplikowane w odniesieniu do oznaczeń postrze‑
ganych za pomocą innych zmysłów. Doktryna, tak 
europejska, jak i polska, podzieliła się, przyjmując 
skrajne stanowiska nie tylko co do sposobu graficz‑
nej prezentacji znaków niekonwencjonalnych, ale 
również co do ich zdolności rejestracyjnej w ogóle11. 
Niezależnie od prezentowanego poglądu na temat 
możliwości rejestracji tego typu znaków większość 
komentatorów podkreśla, iż największą przeszkodą 

 10 Zob. R. Skubisz, Komentarz do wyroku Trybunału Spra‑

wiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r., 

„Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1–2, s. 126; C. Isenberg, Die 

Geruchsmarke als Gemeinschaftsmarke, Frankfurt am Main 

2011, s. 33–34 oraz szersza analiza funkcji graficznej prezen‑

tacji znaku towarowego: R. Burrell, M. Handler, Making Sense 

of Trade Mark Law, „Intellectual Property Quaterly” 2003, 

nr 4, s. 403 i n.

 11 W Polsce np. I. Wiszniewska, Europeizacja polskiego prawa 

znaków towarowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, 

nr 9 – wyklucza możliwość przedstawienia w formie graficznej 

jakichkolwiek znaków niekonwencjonalnych; R. Skubisz, Wy‑

tyczne o ujednoliceniu przepisów prawa w państwach‑członkach 

EWG w dziedzinie znaków towarowych i usługowych. Próba 

oceny znaczenia dla polskiego prawa znaków towarowych, „Ze‑

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa 

Własności Intelektualnej” (dalej: „ZNUJ PPWI”) 1993, nr 60 – 

dopuszcza rejestrację kompozycji kolorystycznych i melodii, 

natomiast W. Włodarczyk uważa, iż wszystkie oznaczenia 

można wyrazić graficznie, a graficznym przedstawieniem 

jest także opis za pomocą wszystkich dostępnych technicznie 

środków, pod warunkiem że pozwalają one jednoznacznie 

określić jego postać, a tym samym zakres ochrony. Na świecie 

przeciw zasadności rejestracji znaków niekonwencjonalnych 

wypowiada się m.in. B. Elias, Do Scents Signify Source? – An 

Argument Against Trademark Protection for Fragrances, „The 

Trademark Reporter. The Law Journal of the International 

Trademark Association” 1992, July–August, s. 475 i n. oraz 

K.I. Port, On Nontraditional Trademarks, „Northern Kentucky 

Law Review” 2012, vol. 38, nr 1, s. 1 i n.

w rejestracji znaków zapachowych jest obecnie właś‑
nie wymóg ich graficznego przedstawienia12.

3. Wybrane orzecznictwo w zakresie 
zapachowych znaków towarowych

Wobec braku jasnych regulacji normatywnych de‑
cydujące znaczenie dla sprecyzowania warunków 
rejestracji znaku zapachowego ma orzecznictwo 
OHIM oraz właściwych sądów w toku procedury 
odwoławczej. Ze względu na stosunkowo niewielką 
liczbę zgłoszeń tego typu znaków nie jest ono zbyt 
bogate i było już niejednokrotnie omawiane przez 
komentatorów13. Dla jasności dalszych wywodów za‑
sygnalizuję okoliczności trzech – w mojej opinii re‑
prezentatywnych – spraw, w których zgłaszający za‑
stosowali różne metody opisu znaku, wyczerpujące 
ich zdaniem przesłankę graficznej przedstawialności 
znaku zapachowego.

Sprawa Senta Aromatic Marketing

Pierwszą próbę zarejestrowania znaku zapa‑
chowego na gruncie prawa europejskiego podjęła 
w 1996 r. holenderska spółka Vennootschap onder 
Firma Senta Aromatic Marketing14. Złożony przez nią 
wniosek dotyczył rejestracji zapachu „świeżo skoszo‑
nej trawy” (the smell of fresh cut grass) dla piłeczek 
tenisowych. Mimo pierwotnej odmowy rejestracji ze 
względu na brak elementu graficznego przedstawie‑
nia znaku – załączony krótki opis słowny nie spełniał 
według eksperta OHIM tego kryterium – Izba Od‑
woławcza OHIM zmieniła tę decyzję. Uargumento‑
wano to koniecznością osiągnięcia sygnalizowanego 
już powyżej celu ustanowienia wymogu graficznego 

 12 Wskazać należy, iż wymóg ten nie jest powszechny na świecie – 

zob. np. uwagi na temat regulacji amerykańskich E.N. Wójcik, 

Zapachowy znak towarowy, „ZNUJ PPWI” 2010, nr 109, s. 62–66.

 13 Por. np. M. Kondrat, Orzecznictwo europejskiego trybunału 

o kształcie, zapachu i kolorze, „Nowator XXI” 2006, nr 7, http://

www.nowator.poznan.pl/inc/druk.php?id=29#1 (dostęp 

4 maja 2014 r.); K. Szczepanowska‑Kozłowska, Znaki towarowe 

w UE, cz.1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 8, s 4–10; 

E.N. Wójcik, Zapachowy znak…, dz. cyt.

 14 Dec. II IO OHIM z dnia 11 lutego 1999 r., R 156/1998‑2, The 

smell of fresh cut grass, Senta Aromatic Marketing, http://

oami.europa.eu/legaldocs/boa/1998/EN/R0156_1998‑2.pdf 

(dostęp 4 maja 2014 r.).
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował, 

iż oznaczenia same w sobie niedostrzegalne mogą 

być rejestrowane, o ile zostaną przedstawione 

w szczególności jako obraz, linie bądź znaki, 

które pozwolą dokładnie zidentyfikować 

rejestrowane oznaczenie, a przedstawienie 

to będzie jasne, jednoznaczne, kompletne, łatwo 

dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.

jako niezbędnego dla badania, poszukiwania i reje‑
stracji znaków przez zainteresowane strony. Izba Od‑
woławcza za kluczowe w sprawie uznała stwierdze‑
nie, czy załączony opis słowny jest wystarczający, by 
wywołać natychmiastowe i jednoznaczne skojarze‑

nie u zapoznającej się z nim osoby – jaki konkretnie 
zapach podlega ochronie – oraz orzekła, iż wymóg 
taki został w tym przypadku spełniony.

Sprawa Sieckmann

Przełomowe znaczenie dla możliwości graficzne‑
go przedstawienia znaków niekonwencjonalnych 
ma wyrok ETS z 12 grudnia 2002 r. w sprawie Sieck‑
mann15. Zapadł on w wyniku skierowania do ETS 
przez Urząd Patentowy Niemiec (Deutsches Patent‑ 
und Markenamt – DPMA) pytania prejudycjalnego 
na kanwie zgłoszenia przez rzecznika patentowego 
Ralfa Sieckmanna znaku zapachowego określone‑
go za pomocą opisu słownego, wzoru chemicznego 
oraz załączonej próbki zapachu dla różnorodnych 

 15 Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C‑273‑00, Ralf Sieckmann 

gegen Deutsches Patent‑ und Markenamt, Sieckmann, http://

curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pag

eIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=

1&cid=956703 (dostęp 4 maja 2014 r.); zob. także R. Skubisz, 

Komentarz…, dz. cyt., s.125 i n.

usług16. Trybunał zadecydował, iż oznaczenia same 
w sobie niedostrzegalne mogą być rejestrowane, 
o ile zostaną przedstawione w szczególności jako 
obraz, linie bądź znaki, które pozwolą dokładnie 
zidentyfikować rejestrowane oznaczenie, a przed‑

stawienie to będzie jasne, jednoznaczne, komplet‑
ne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i  obiek‑
tywne (klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht 
zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv)17. 
Sąd uznał również, iż żaden z trzech przedstawio‑
nych przez R. Sieckmanna sposobów (opis słowny, 
wzór chemiczny, próbka zapachu) ani samodzielnie, 
ani w połączeniu nie spełnia powyższych wymogów. 
W ocenie ETS opis słowny nie jest wystarczająco jas‑
ny, jednoznaczny i obiektywny, wzór chemiczny nie 
jest dostatecznie jasny, jednoznaczny i zrozumiały, 
natomiast próbka zapachowa nie jest w ogóle przed‑
stawieniem graficznym, a przy tym brak jej stabil‑
ności i trwałości18.

 16 Znak zgłoszony dla usług z klas 35, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej.

 17 Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C‑273‑00, cyt. wyżej, 

pkt 52–55; powołane tam siedem cech, które powinno zostać 

spełnione przez graficzne przedstawienie znaku, zwane jest 

w literaturze kryteriami Sieckmanna.

 18 Tamże, pkt 69–73.
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Sprawa Eden

Jeszcze przed determinującym dalszą linię decy‑
zyjną OHIM orzeczeniem w sprawie Sieckmann fran‑
cuska firma Eden SARL podjęła próbę rejestracji za‑
pachu dojrzałych truskawek, m.in. dla produktów 
kosmetycznych, materiałów piśmienniczych i odzieży. 
Zdaniem zgłaszającego, wymóg graficznej prezenta‑
cji miał spełniać opis „zapach dojrzałych truskawek” 
wraz z załączoną fotografią dojrzałej truskawki. OHIM 
wydał w tej sprawie decyzję odmowną ze względu na 
brak graficznego przedstawienia znaku. Ostatecznie 
w tej sprawie wypowiedział się Sąd Pierwszej Instan‑
cji UE19, który – orzekając już po rozstrzygnięciu spra‑
wy Sieckmann – opowiedział się za ścisłą interpretacją 
graficznego przedstawienia znaku20. Wskazał ponad‑
to, iż załączony opis nie jest jasny, precyzyjny i jedno‑
znaczny, ponieważ należy zauważyć, że zapach owocu 
może różnić się w zależności od jego gatunku21. Sąd 
podkreślił także, iż wymóg graficznej prezentacji do‑
tyczy samego znaku – w tym wypadku zapachu – a nie 
produktu, z którego ten zapach pochodzi22.

Jak można zauważyć na podstawie przytoczonych 
powyżej prób rejestracji znaków zapachowych, zgła‑
szający proponowali cztery zasadnicze metody pre‑
zentacji znaków zapachowych – a mianowicie: opis 
słowny23, wzór chemiczny, próbkę zapachu oraz po‑

 19 Wyrok z dnia 27 października 2005 r., T‑305/04, Eden SARL v 

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks 

and Designs), http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jses

sionid=9ea7d0f130de9956a60b21e240d4ac1a91fc4bfdb637.

e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchyKe0?docid=65903&page

Index=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part

=1&cid=236592 (dostęp 4 maja 2014 r.). Szersze rozważania 

na temat tej sprawy zob. E.N. Wójcik, Zapachowy znak…, dz. 

cyt., s. 70 i 71.

 20 Odmiennie J. Mordwiłko‑Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne 

przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 106. Autorka uważa, 

iż orzeczenie to jest przykładem łagodzenia linii orzeczniczej 

i w istocie dopuszcza opis słowny znaku zapachowego, któremu 

w tym konkretnym przypadku brakowało jedynie precyzji, 

ponieważ nie wskazano konkretnego gatunku truskawki.

 21 Wyrok z dnia 27 października 2005 r., T‑305/04, cyt. wyżej, 

pkt 32 i 33. 

 22 Tamże, pkt 39.

 23 Zarówno w sprawie Senta Aromatic Marketing, jak i w sprawie 

Eden przedstawione opisy były bardzo lakoniczne, w sprawie 

łączenie opisu słownego ze zdjęciem produktu, któ‑
rego zapach miałby zostać zarejestrowany. Dodatko‑
wo w sprawie Sieckmann zgłaszający zaproponował 
połączenie trzech pierwszych metod w ramach jed‑
nego zgłoszenia.

4. Zapach i jego percepcja
Dla porządku dalszych rozważań należy w tym 

miejscu zastanowić się, czym właściwie jest zapach. 
Otóż zgodnie z definicją słownikową jest to „odczu‑
wana powonieniem właściwość ciał lotnych (lub 
substancji zawierających ciała lotne)”24. Zapach jest 
jedną z właściwości fizycznych związków chemicz‑
nych25, obok na przykład barwy, gęstości czy tempe‑
ratury topnienia lub wrzenia. Jako parametr jakoś‑
ciowy nie podlega pomiarowi, jednak w określonych 
warunkach, np. warunkach standardowych26 i przy 
stałym stężeniu badanej substancji27 jest on dla da‑
nej formy izomerycznej28 związku chemicznego nie‑
zmienny. Nawet substancje, które dla człowieka są 
bezwonne, niekoniecznie są takie dla zwierząt. Usta‑
lono, iż człowiek jest w stanie rozróżnić węchem oko‑
ło 10 000 związków chemicznych i nawet niewielkie 
zmiany w ich budowie – jak na przykład wspomniana 
powyżej izomeria – są dla niego wyczuwalne29. 

Sieckmann zgłaszany zapach został określony jako „balsamicz‑

no‑owocowy z wyczuwalną nutą cynamonu” (balsamisch‑

‑fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt), jednak bardziej 

rozbudowane opisy – por. np. dec. IV IO OHIM z 17.12.1999, 

R 186/2000‑4, Fragrance (Marque olfactive) – również nie 

uzyskały akceptacji OHIM.

 24 Słownik języka polskiego PWN, t.3, Warszawa 1981, s. 937.

 25 Także niektóre pierwiastki w stanie wolnym cechują się zapa‑

chem, nie ma to jednak znaczenia dla niniejszych rozważań.

 26 Zazwyczaj przy ciśnieniu atmosferycznym 1000 hPa i tempe‑

raturze 25°C. 

 27 W dalszych rozważaniach terminy „związek chemiczny” 

i „substancja chemiczna” używane są zamiennie.

 28 Należy zaznaczyć, iż wskazanie konkretnego izomeru jest 

niezbędne, ponieważ mogą one różnić się właściwościami – 

w tym zapachem. Przykładem może być związek organiczny 

o nazwie karwon, którego enancjomer R(+) ma zapach okre‑

ślany jako kminkowy, natomiast enancjomer S(‑) – miętowy.

 29 L. Białaczewski, Nagroda Nobla za rok 2004: odkrycie genów 

receptorów węchowych, „Otorynolaryngologia” 2005, nr 4, 

s. 164.
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Z  drugiej strony proces odbierania i  przetwa‑
rzania zapachu przez człowieka nie jest jeszcze do 
końca wyjaśniony. Za odkrycie molekularnych pod‑
staw funkcjonowania zmysłu węchu dwoje ame‑
rykańskich badaczy – Richard Axel i Linda Buck – 
otrzymało w 2004 r. Nagrodę Nobla. Wiadomo już 
z pewnością, że powonienie jest zmysłem chemicz‑
nym – badacze ci dowiedli, iż odbieranie sygnału 
zapachowego odbywa się analogicznie do mecha‑
nizmów komórkowych rozpoznania i przenoszenia 
sygnałów nerwowych. Na każdym neuronie w na‑
błonku węchowym znajdują się receptory określone‑
go typu – każdy neuron węchowy ma w swych rzęs‑
kach receptory tylko jednego typu, kodowane przez 
jeden gen. Dany receptor aktywowany jest przez wie‑
le zapachów, a dana substancja może być rozpoznana 
przez wiele receptorów. Powstaje kod kombinacyjny, 
w którym działanie wielu typów receptorów łączy 
się w kodowaniu poszczególnej cząsteczki zapacho‑
wej. Zapachy kodowane są zatem jako charaktery‑
styczne wzory aktywności receptorów – mogą się 
one zmieniać wraz ze zmianą rodzaju, formy izome‑
rycznej i stężenia substancji zapachowej30. Na mo‑
delach mysich wykazano także, iż istnieje precyzyj‑
na, identyczna u różnych osobników mapa sygnałów 
wejściowych z receptorów węchowych do kory móz‑
gu – może wyjaśniać to podobieństwo odbioru zapa‑
chów przez różne osoby31.

Substancja może wywołać wrażenie węchowe, 
pod warunkiem że cechuje się lotnością (wówczas 
może dostać się do jamy nosa z prądem powietrza) 
lub rozpuszczalnością w wodzie, lub lipidach (czyli 
może dotrzeć do receptorów węchowych przez po‑
krywającą je warstwę śluzu)32. Przyłączenie się takiej 
cząsteczki do receptora komórki węchowej generuje 
w tej komórce potencjał przenoszony dalej włókna‑
mi nerwowymi do mózgu. Co istotne, pobudzenie 
przekazywane jest szlakiem węchowym zarówno 
do kory mózgu, gdzie następuje świadoma percep‑
cja zapachów i dokładne rozróżnianie węchowe, jak 
i do układu limbicznego, który odpowiada za reakcje 
na zapach związane z zachowaniami behawioralny‑

 30 Tamże, s.166.

 31 Tamże, s.167.

 32 S. Konturek, Fizjologia człowieka, t. IV, Kraków 2006, s. 264.

mi – takimi jak karmienie czy orientacja przestrzen‑
na33. Z tego powodu wpływ na człowieka mają także 
zapachy, których nie jest on w stanie nazwać. 

5. Metody graficznego przedstawienia 
zapachu

a) Opis słowny

W świetle przedstawionych powyżej rozważań 
na temat natury zapachu i jego percepcji nie sposób 
uznać za prawidłowe stanowiska Izby Odwoławczej 
OHIM zaprezentowanego w sprawie Senta Aromatic 
Marketing (zaakceptowanie znaku the smell of fresh 
cut grass). Wprawdzie większość ludzi istotnie przy‑
najmniej raz w życiu miała możliwość poznać zapach 
świeżo skoszonej trawy i jest w stanie przywołać jego 
wspomnienie, to jednak stopień uogólnienia takie‑
go opisu pozbawia go zupełnie wartości. Zauważyć 
należy, iż trawa to potoczna nazwa roślin z rodziny 
wiechlinowatych (Poaceae), liczącej ponad 11 tysię‑
cy gatunków34 – od zbóż, poprzez trzcinę, do niektó‑
rych tylko roślin porastających przydomowe trawni‑
ki. Skład substancji występujących w poszczególnych 
gatunkach traw różni się tak jakościowo, jak i ilościo‑
wo, w konsekwencji powodując odmienności w ich 
zapachu. Tym samym przedstawienie znaku w for‑
mie opisu „zapach świeżo skoszonej trawy” w istocie 
w żaden sposób nie zabezpiecza pewności obrotu, 
ponieważ ani osoba zapoznająca się z rejestrem zna‑
ków, ani nawet specjalista nie będą w stanie popraw‑
nie ocenić, jaki zapach jest w istocie chroniony35. Nie 
zostaje tym samym wypełniony podstawowy cel 
przyświecający wprowadzeniu wymogu graficznej 
prezentacji znaku.

 33 Tamże, s.263.

 34 Zob. http://www.kew.org/plants‑fungi/kew‑stories/kew‑

‑research/grass‑family/ (dostęp 4 maja 2014 r.).

 35 Warto także dodatkowo zauważyć, iż w uzasadnieniu decyzji 

Izby Odwoławczej OHIM mowa jest o „trawie na trawnikach 

i boiskach sportowych”, a przecież obsiewa się je różnymi 

gatunkami traw. Zgłaszający zastosował także nieprecyzyjne 

pojęcie „świeżo skoszona”, choć – abstrahując już nawet od 

gatunku trawy – inny zapach można odczuć bezpośrednio 

w chwili koszenia trawnika, a inny po godzinie, gdy skoszona 

trawa już nieco podeschnie. Kiedy zatem kończy się moment 

„świeżości” skoszenia?
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Tak liberalne – a moim zdaniem niesłuszne – po‑
dejście organu rejestrującego oznaczało w praktyce, 
iż do spełnienia wymogu graficznego przedstawienia 
znaku zapachowego wystarczyło załączyć prosty opis 
słowny, kierujący badającego znak w stronę skoja‑
rzenia z zapachem, z którym miał już do czynienia 
wcześniej – przy czym, jak wskazano powyżej, woń 
ta niekoniecznie musiała być tożsama ze zgłoszoną 
do rejestracji. Decyzja o rejestracji znaku przy załą‑
czeniu do niego jedynie opisu słownego była zresz‑
tą jednostkowa – w swej późniejszej praktyce OHIM 
odmawiał rejestracji takich znaków36.

Potwierdzenie trafności powyższych uwag od‑
naleźć można w sprawie Eden, gdzie Sąd Pierwszej 
Instancji UE zwrócił uwagę na brak jasności, precy‑
zji i jednoznaczności określenia „zapach dojrzałych 
truskawek” oraz – moim zdaniem słusznie – zauwa‑
żył, że zapach owocu może różnić się w zależności od 
jego gatunku. Wady tej nie usuwa załączenie fotogra‑
fii dojrzałej truskawki, albowiem na podstawie wize‑
runku samego tylko owocu rozpoznanie konkretnego 
jego gatunku bywa wręcz niemożliwe.

Podsumowując tę część rozważań, stwierdzić na‑
leży, iż opis semantyczny nie jest dobrą metodą gra‑
ficznego przedstawienia zapachu. Konieczne jest 
w niej bowiem uwzględnienie po pierwsze indywi‑
dualnej wrażliwości zapachowej człowieka, a po 
wtóre jego zdolności do przekładania wrażeń wę‑
chowych na słowa, w dużej mierze opartej na sko‑
jarzeniach z wcześniej poznanymi zapachami oraz 
okolicznościami ich poznania37. Choć z poznanych 
mechanizmów działania zmysłu węchu wynika, iż 
różne osoby podobnie rejestrują zapachy, to jednak 
nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której dwie 
osoby poddane są działaniu tego samego zapachu, 
zupełnie inaczej opisują jednak swoje wrażenia nim 
wywołane. Stąd też w takim wypadku nie można 
uznać opisu słownego za opis samego zapachu – jest 
to raczej przedstawienie subiektywnych skojarzeń, 

 36 Por. np. zgłoszenie nr 12548861 firmy Pikolino’s International 

S.A. z 1999 r., gdzie OHIM uznał, iż opis „zapach cytryny” dla 

podeszwy obuwia nie spełnia wymogu graficznej prezentacji 

znaku, a odwołanie zgłaszającego nie zostało uwzględnione.

 37 Por. choćby opis zapachu ze sprawy Sieckmann: „balsamiczno‑

‑owocowy z wyczuwalną nutą cynamonu”.

jakie dany zapach lub kompozycja zapachowa wy‑
wołują u konkretnej osoby. 

b) Wzór chemiczny

W sprawie Sieckmann jednym ze sposobów gra‑
ficznej prezentacji zgłaszanego znaku zapacho‑
wego było przedstawienie wzoru chemicznego 
C6H5CH=CHCOOCH3. Metoda ta nie została przez 
ETS zaakceptowana – podniesiono, iż wzór chemicz‑
ny nie jest jasny, jednoznaczny i zrozumiały. 

Wzory chemiczne, w największym uproszczeniu, 
podzielić można na wzory sumaryczne i wzory struk‑
turalne. Pierwsze z nich, zwane również wzorami 
empirycznymi, informują o rodzaju i liczbie poszcze‑
gólnych atomów budujących cząsteczkę związku 
chemicznego, zapisanych w ustalonej kolejności38. 
W przypadku nieskomplikowanych związków che‑
micznych (np. H2O) taki wzór często wystarcza, aby 
zidentyfikować związek. Jednak w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z cząsteczką bardziej rozbudowa‑
ną, stanowiącą połączenie wielu atomów, zapis taki 
nie jest już zadowalająco jednoznaczny. Istnieją bo‑
wiem różne związki chemiczne, które mają taki sam 
wzór sumaryczny. Wówczas posiłkować się można 
drugim rodzajem wzorów chemicznych – a mianowi‑
cie wzorami strukturalnymi, które pozwalają wska‑
zać dodatkowo, jakimi rodzajami wiązań i w jaki 
sposób połączone są poszczególne atomy. Ponadto 
umożliwiają one jednoznaczne określenie, o którą 
odmianę związku chodzi, w przypadku wspomina‑
nej już we wcześniejszych rozważaniach możliwości 
wystąpienia izomerii39. 

Wzór strukturalny pozwala jasno i jednoznacz‑
nie określić dany związek – nie istnieją dwa różne 
związki o tej samej strukturze. Poprawnie zapisany 
za pomocą wzoru strukturalnego lub półstruktural‑
nego40 związek chemiczny w określonym stężeniu 
będzie cechował się zawsze takim samym zapachem, 
który, jak wskazałam wcześniej, jest jedną z jego 
właściwości fizycznych. W związku z tym nie moż‑

 38 Najszerzej znany i najczęściej stosowany jest opracowany na 

początku XX w. tzw. porządek Hilla.

 39 Zob. także C. Isenberg, Die Geruchsmarke…, dz. cyt., s.36–37.

 40 Określone grupy atomów zapisywane są wówczas umownie 

w skrótowy sposób.
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na zgodzić się ze spostrzeżeniem opiniującego spra‑
wę ze strony ETS rzecznika generalnego Ruiz‑Jarabo 
Colomera, jakoby wzór reprezentował jedynie sub‑
stancję per se, a nie jej zapach41, nie można bowiem 
rozdzielić związku chemicznego od jego właściwo‑
ści fizycznych.

W świetle powyższych wywodów nie sposób rów‑
nież uznać za trafne uwag ETS w stosunku do przed‑

stawienia graficznego substancji za pomocą wzoru 
chemicznego w sprawie Sieckmann. W szczególno‑
ści nie można zaakceptować zarzutu braku zrozu‑
miałości zapisanego w taki sposób znaku. Zwrócić 
należy uwagę na podnoszony już wcześniej fakt, 
iż graficzna przedstawialność znaku służy przede 
wszystkim ekspertom badającym zgłoszenie oraz 
innym przedsiębiorcom do ustalenia zakresu ochro‑
ny. Eksperci, z samej specyfiki swego zawodu, posia‑
dają odpowiednią wiedzę, nie uważam natomiast, 
aby istniały jakiekolwiek przesłanki przemawiające 
za dodatkowym upraszczaniem oznaczeń na potrze‑
by przedsiębiorców. Jak słusznie zauważa Justyna 
Mordwiłko‑Osajda, z rejestrów korzystają przeważ‑
nie konkurujący ze sobą przedsiębiorcy, aby ustalić, 
jakie znaki podlegają już prawu ochronnemu42. Skoro 
zatem przedsiębiorca chce zarejestrować znak zapa‑
chowy – bardziej wyrafinowany od znaków słownych 

 41 Opinia rzecznika generalnego w sprawie C‑273/00, 6 listopada 

2001, pkt 40, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessio

nid=9ea7d0f130d575bf2ff35a494cc5a63caaa726787e79.e34K

axiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3yKe0?text=&docid=46822&page

Index=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=

1&cid=801854 (dostęp 4 maja 2014 r.).

 42 J. Mordwiłko‑Osajda, Znak towarowy…, dz. cyt., s. 117.

czy graficznych – musi sam dysponować odpowied‑
nią wiedzą fachową w tym zakresie, bądź skorzystać 
z usług profesjonalisty. W każdym z wymienionych 
powyżej przypadków zapis za pomocą wzoru che‑
micznego będzie wystarczająco czytelny. 

W aktualnym podejściu właściwych organów do 
rejestracji zapachu jako znaku towarowego zaob‑
serwować można pewne – trudne do zaakceptowa‑

nia – dyskryminowanie i różnicowanie znaków po‑
strzeganych za pomocą poszczególnych zmysłów43. 
W przypadku znaków dźwiękowych – również na‑
leżących do grupy znaków niekonwencjonalnych – 
ETS wprost uznał, że jeśli dana osoba nie jest w sta‑
nie odczytać zapisu nutowego, może go z łatwością 
zrozumieć przy pomocy innych osób44. Stawianie 
wyższych wymogów zrozumiałości dla graficznych 
przedstawień znaków zapachowych wydaje się za‑
tem niezrozumiałe i bezzasadne. Abstrahując od 
sposobu przedstawienia znaku zapachowego, moż‑
na w tej sytuacji zadać pytanie: czy fakt, iż dany, bar‑
dziej specjalistyczny sposób zapisu jest trudniejszy 
do analizy, dyskwalifikuje go a priori ze względu na 
szkodliwość dla pewności obrotu? Moim zdaniem – 
nie. Jakkolwiek opowiadam się za elastycznym po‑
dejściem do wymogu graficznego przedstawienia 
znaku towarowego, nie uważam, aby korzystne było 

 43 Por. Study on the Overall Functioning of the European Trade 

Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property 

and Competition Law, Munich, http://www.ip.mpg.de/files/

pdf2/mpi_final_report.pdf (dostęp 6 października 2014 r.).

 44 Wyrok ETS z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie C‑283/01 

(Shield), http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/

JJ010283.pdf (dostęp 4 maja 2014 r.), pkt 63.

Graficzna przedstawialność znaku służy 

przede wszystkim ekspertom badającym 

zgłoszenie oraz innym przedsiębiorcom – 

do ustalenia zakresu ochrony. 



34 FORUM PRAWNICZE | 2014 

artykuły

zakładanie braku jakiejkolwiek wiedzy wśród osób 
przeglądających rejestry, a w efekcie dążenie do nad‑
miernego uproszczenia tych wymagań. Konsekwen‑
cją takiego działania mogłoby być dopuszczenie do 
rejestracji każdego znaku, co z gospodarczego punk‑
tu widzenia byłoby szkodliwe45.

Przez analogię do powszechnie już akceptowane‑
go zapisu nutowego należałoby zatem traktować za‑
pis znaku zapachowego za pomocą wzoru chemicz‑
nego jako swoisty „przepis” na odtworzenie danego 
zapachu. Wobec brzmienia relewantnych zapisów 
dyrektywy 2008/95/WE niezrozumiałe jest dla mnie 
różnicowanie ze względu na możliwość graficznego 
przedstawienia znaków podlegających percepcji za 
pomocą różnych zmysłów, jak to ma miejsce obecnie. 
Znaki postrzegane wzrokowo traktowane są najbar‑
dziej liberalnie, dla znaków postrzeganych słuchem 
także udało się wypracować możliwość rejestracji, 
natomiast znakom zapachowym (jak również smako‑
wym) stawia się najwyższe wymagania, które prak‑
tycznie wyłączają możliwość ich rejestracji. Wbrew 
stanowisku ETS wzór chemiczny stanowi zapis jas‑
ny, jednoznaczny i zrozumiały. Pozostając przy ana‑
logii znaków zapachowych i znaków dźwiękowych, 
wskazać należy, że jest to nawet bardziej jasny i jed‑
noznaczny zapis niż w przypadku notacji muzycz‑
nej, gdzie przełożenie jej na dźwięki może się różnić 
od oryginału nie tylko ze względu na różnice ana‑
tomiczne w budowie narządu słuchu odbiorców, ale 
na jego brzmienie wpływ ma także rodzaj użytego 
instrumentu, jak również indywidualne predyspozy‑
cje i interpretacja wykonawcy46. W przypadku wzo‑
ru chemicznego związek lub mieszanina wykonana 
w oparciu o niego będą miały zawsze taki sam, po‑
wtarzalny zapach. 

Tym samym wzór chemiczny – ze wskazaniem 
formy izomerycznej (jeśli taka występuje) oraz stę‑
żenia47 substancji, jakie miałoby być wykorzysty‑

 45 Por. także J. Mordwiłko‑Osajda, Znak towarowy…, dz. cyt., 

s. 127–128.

 46 Tamże. Autorka prowadzi szerokie rozważania na temat nie‑

spójności interpretacji wymogu graficznej przedstawialności 

w przypadku różnych rodzajów znaków towarowych.

 47 Stężenie bowiem, podobnie jak forma izomeryczna, ma wpływ 

na zapach danej substancji.

wane – stanowi moim zdaniem wystarczającą for‑
mę przedstawienia graficznego, które czyni zadość 
wszystkim siedmiu kryteriom Sieckmanna – jest bo‑
wiem jasne, jednoznaczne, kompletne, łatwo dostęp‑
ne, trwałe i obiektywne48. 

c) Metody analityczne

W literaturze przedmiotu pojawiają się również 
postulaty graficznego przedstawienia znaku zapa‑
chowego za pomocą metod analitycznych, pozwala‑
jących wskazać, z czego składa się zapach49. W roz‑
ważaniach prowadzonych powyżej, a dotyczących 
możliwości przedstawienia znaku zapachowego za 
pomocą wzoru, przedstawiłam najprostszą sytu‑
ację, w której wrażenie zapachowe wywoływane 
jest przez jedną tylko substancję. Tymczasem czę‑
sto mamy do czynienia z sytuacją, iż to, co odczu‑
wamy jako określoną woń, jest niejako wypadkową 
zapachów substancji budujących daną kompozy‑
cję zapachową50. Posiłkując się przykładem sprawy 
Eden – chcąc precyzyjnie określić naturalny zapach 
truskawki, należałoby zbadać, jakie związki za niego 
odpowiadają. W tym celu powinna zostać zastoso‑
wana np. jedna z metod chromatograficznych, która 
umożliwi jakościowe zbadanie mieszaniny, w powią‑
zaniu z metodą spektroskopową, która z kolei pozwo‑
li ocenić ilościowy udział poszczególnych składni‑
ków. I choć uzyskane w ten sposób wyniki nie dają 
obrazu zapachu jako takiego, to jednak pozwalają 
na bardzo precyzyjną ocenę jakościowego i ilościo‑
wego składu mieszaniny. Dla przykładu: sprzężenie 
chromatografii cieczowej ze spektroskopią UV przy 

 48 Podobnie K. Sessingshaus, Die graphische Darstellbarkeit von 

Geruchsmarken, „Wettbewerb in Recht und Praxis” 2003, s. 481. 

Autor uważa nawet, iż wzór chemiczny jest bardziej precyzyjny 

od przedstawienia znaku dźwiękowego za pomocą nut, jeśli 

nie wskazano, na jakim instrumencie dane dźwięki miałyby 

zostać wykonane, i tak dokładne jak wskazanie koloru przy 

pomocy kodu RAL.

 49 Tak np. D. Lyons, Sound, Smell and Signs, „European Intellec‑

tual Property Review” 1994, nr 16, s. 53.

 50 Niekoniecznie chodzi tu o sztuczne kompozycje zapachowe, 

np. w perfumach. Sytuacja taka ma miejsce także w wielu 

mieszaninach pochodzenia naturalnego – np. za charaktery‑

styczny zapach olejku różanego odpowiadają rodinol, geraniol, 

cytronelol, alkohol fenyloetylowy.
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zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania po‑
zwala na wszechstronną analizę wycieku z kolum‑
ny chromatograficznej z równoczesną możliwością 
identyfikacji poszczególnych składników, konstruk‑
cji trójwymiarowego obrazu pików chromatogra‑
ficznych oraz rozmaitej modyfikacji uzyskanych da‑
nych51. Inną, szeroko obecnie stosowaną metodą jest 
połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią 
masową (GC/MS). 

Niektórzy komentatorzy słusznie zatem podno‑
szą, iż chromatografia, jako metoda analityki ja‑
kościowej, służy raczej do rozdziału mieszanin 
na poszczególne składniki niż do odtworzenia na 
podstawie jej wyników mieszaniny wyjściowej52. 
W  istocie bowiem wskazane wcześniej techniki 
mają za zadanie zidentyfikowanie składu miesza‑
niny. Umożliwiają określenie rodzaju i  struktu‑
ry związków wchodzących w  skład mieszaniny, 
a w konsekwencji pozwalają zapisać je w postaci 
wzoru chemicznego z zaznaczeniem zawartości po‑
szczególnych związków składowych. Tym samym 
stwierdzić należy, iż nawet w sytuacji, gdy dana woń 
wynika z kompozycji zapachowej, zapis za pomocą 
wzorów chemicznych jest wystarczająco precyzyjny, 
jednoznaczny i jasny.

Warto podkreślić, iż przedstawiony przykład zapa‑
chów naturalnych, powstałych w wyniku zmieszania 
związków chemicznych, jest w zasadzie na gruncie 
zagadnień związanych ze znakami towarowymi czy‑
sto teoretyczny. Nie wolno zapominać, iż zarejestro‑
wany znak musi być w pełni powtarzalny. Bardziej 
prawdopodobne jest zatem, że w celu stworzenia po‑
żądanego zapachu dany przedsiębiorca będzie zaopa‑
trywał się u odpowiednich producentów w określone 
związki chemiczne lub przygotowane z nich miesza‑
niny, niż miałby pozyskiwać zapach truskawek, eks‑
trahując każdorazowo surowiec. 

d) Elektroniczny nos

Przykładem metody analitycznej, określającej 
samą mieszaninę, a nie poszczególne jej składniki, 

 51 J. Bojarski (red.), Ćwiczenia z preparatyki i analizy organicznej, 

Kraków 1996, s. 222.

 52 Tak np. T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, European 

Trademark Law, Austin 2010, s.118.

ma być tzw. elektroniczny nos lub też jego odmiana 
tzw. kolorymetryczny elektroniczny nos. Są to urzą‑
dzenia zbudowane z zespołu czujników, które po‑
zwalają stwierdzić rodzaj substancji w mieszaninie 
i wskazać jej zawartość53. W mojej opinii wadą takie‑
go rozwiązania jest konieczność odniesienia anali‑
zowanej mieszaniny do wzorca. Ponadto uważam, iż 
zapis wykonany przez takie urządzenie jest wtórny 
do zapisu za pomocą wzoru chemicznego. 

e) Uniwersalna klasyfikacja zapachów –  
czy możliwe jest jej stworzenie?

W literaturze przedmiotu wskazuje się na brak 
międzynarodowej klasyfikacji kodów zapachów54 na 
wzór klasyfikacji kolorów, której zastosowanie w opi‑
sie zapachu pozwoliłoby wyeliminować element su‑
biektywności. Jednakże, choć były w tym kierunku 
prowadzone prace, nie udało się dotąd określić zapa‑
chów podstawowych, których kombinacje pozwoli‑
łyby wskazać katalog wszystkich znanych zapachów. 
Pierwsze próby określenia zapachów podstawowych 
podjął już Arystoteles. W drugiej połowie XX w. po‑
pularna była m.in. koncepcja Johna Amoore’a, który 
wyróżniał 7 klas zapachowych55. Jednakże jego teo‑
ria nie została potwierdzona doświadczalnie i obec‑
nie – zwłaszcza w świetle odkryć Richarda Axel 
i Lindy Buck – stworzenie takiej klasyfikacji, opar‑
tej mimo wszystko o opisy słowne, wydaje się mało 
prawdopodobne.

f) Kombinacja metod graficznego 
przedstawienia znaku zapachowego

W sprawie Sieckmann ETS wypowiedział się ne‑
gatywnie na temat możliwości wypełnienia kryte‑
riów, jakie powinno spełniać graficzne przedstawie‑
nie znaku za pomocą kombinacji kilku metod – w tym 
przypadku opisu słownego, wzoru chemicznego 
i próbki zapachowej. Stanowisko to nie jest, moim 
zdaniem, trafne. Fakt, że jedna z metod nie speł‑

 53 Na temat elektronicznego nosa zob. np. E.N. Wójcik, Zapachowy 

znak…, dz. cyt., s. 75.

 54 Zob. E. Wojcieszko‑Głuszko, Pojęcie znaku…, dz. cyt, s. 473.

 55 Tworzyły je zapachy: eterowy, kwiatowy, miętowy, kamforo‑

wy, piżmowy, zgniły, piekący – zob. J. Amoore, Stereochemical 

Theory of Olfaction, „Nature” 1963, nr 198, s. 271–272.
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nia wszystkich kryteriów wymaganych przez sąd, 
nie oznacza, iż nie może tego uczynić ich kombina‑
cja56. Takiemu poglądowi nie sprzeciwia się również 
wykładnia przepisu art. 2 dyrektywy 2008/95/WE, 
który stanowi jedynie o graficznym przedstawie‑
niu – bez wskazania, że musi się to odbyć za pomocą 
jednego tylko sposobu. Potwierdzenie takiej inter‑
pretacji znaleźć można również w praktyce orzecz‑
niczej OHIM dotyczącej znaków dźwiękowych, 
a polegającej na dopuszczeniu prezentacji znaku za 
pomocą sonogramu w połączeniu z plikiem dźwięko‑
wym57. Ponieważ, jak już kilkakrotnie podkreślałam, 
nie widzę podstaw do różnicowania poszczególnych 
typów znaków, uważam, że analogicznie powinna 

zostać dopuszczona możliwość łączenia przedstawie‑
nia znaku zapachowego za pomocą wzoru chemicz‑
nego. Uważam również, że analogicznie do plików 
dźwiękowych dopuszczalne powinno być załączenie 
próbki zapachu – jednak wyłącznie jako metody do‑
datkowej, niejako pomocniczej wobec graficznego 
przedstawienia58. Takie połączenie czyniłoby także 
zadość jednemu z poglądów doktryny, wedle którego 
znak zgłoszony do rejestracji powinien być przedsta‑
wiony tak, jak postrzega go kupujący59. 

 56 Podobnie T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, Euro‑

pean…, dz. cyt., s. 118.

 57 Zob. S. Karapapa, Registering Smells…, dz. cyt., s.1356.

 58 Podobnie E.N. Wójcik, Zapachowy znak…, dz. cyt., s. 76.

 59 Tak U. Promińska, Znaki towarowe…, dz. cyt., s. 262.

6. Planowane zmiany w zakresie 
wymogu graficznej przedstawialności 
znaków towarowych

Jak już wspominałam we wstępie niniejszego ar‑
tykułu, w Parlamencie Europejskim trwają aktual‑
nie prace legislacyjne nad zmianą brzmienia art. 2 
dyrektywy 2008/95/WE, mające na celu usunięcie 
wymogu graficznej reprezentacji znaku towarowego 
i zastąpienie go bardziej elastycznym rozwiązaniem. 
Twórcy wniosku uznali, iż wymóg ten jest obecnie 
anachroniczny i powinien zostać zastąpiony „przed‑
stawieniem za pośrednictwem środków technologicz‑
nych zapewniających odpowiednie gwarancje”. Chęć 
dokonania reform w ustawodawstwie dotyczącym 

znaków towarowych należy ocenić pozytywnie. Ot‑
warte jednak pozostaje pytanie: czy przytoczone po‑
wyżej sformułowanie zmienia cokolwiek w sytuacji 
przedsiębiorcy, który chciałby zarejestrować zapa‑
chowy znak towarowy? Należy przy tym wskazać, iż 
kryteria wypracowane przez ETS w sprawie Sieck‑
manna znalazły się w punkcie 13 preambuły do pro‑
jektu nowej dyrektywy. Można tym samym z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, iż w sytu‑
acjach spornych właściwe organy chętnie sięgać będą 
także po rozważania przeprowadzone przez ETS w tej 
sprawie i wykorzystywać je dla uzasadniania decyzji 
odmownych. Trudno również oprzeć się wrażeniu, że 
omawiana zmiana wprowadzona ma być głównie dla 
ułatwienia rejestracji znaków dźwiękowych60, zatem 

 60 Zob. np. pkt 5.3 Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parla‑

mentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 

Wymóg graficznej reprezentacji znaku 

towarowego jest obecnie anachroniczny 

i powinien zostać zastąpiony „przedstawieniem 

za pośrednictwem środków technologicznych 

zapewniających odpowiednie gwarancje”.
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ponownie widać tu nierówne traktowanie znaków to‑
warowych odbieranych za pomocą różnych zmysłów. 

7. Konkluzja
Problematyka możliwości graficznego przedsta‑

wienia znaku zapachowego bezsprzecznie jest zło‑
żona. W obecnej sytuacji ze względu na stanowisko 
odpowiednich organów rejestracja tego typu znaku 
niekonwencjonalnego jest praktycznie niemożliwa. 
Ponieważ jednak potrzeba takiej ochrony niewątpli‑
wie istnieje i – wobec rosnącej konkurencji – będzie 
się prawdopodobnie nasilała, należałoby wypraco‑

Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku 

towarowego.

wać powszechnie akceptowalną metodę prezentacji 
zapachu. W obecnej sytuacji uważam, iż najprostszą 
metodą – a przy tym wbrew stanowisku ETS spełnia‑
jącą wszystkie kryteria Sieckmanna – byłoby przy‑
jęcie graficznej prezentacji znaku zapachowego za 
pomocą wzoru chemicznego z uwzględnieniem wspo‑
minanych dodatkowych informacji o stężeniu sub‑
stancji. Planowana modyfikacja przepisów w zakre‑
sie graficznej reprezentacji, jakkolwiek wprowadza 
pewną elastyczność, nie niesie rewolucyjnych zmian 
dla możliwości rejestracji znaków zapachowych. Tym 
samym zaprezentowane powyżej uwagi na temat 
możliwości przedstawienia zapachowego znaku to‑
warowego pozostają jak najbardziej aktualne – tak‑
że w świetle proponowanych zmian legislacyjnych.


