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WprowadzenieWprowadzenie�Witamy w cyberprzestrzeni!�. Tym stwierdzeniem rozpocz¹³ s¹d
pó³nocnego okrêgu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³noc-
nej jedno z pierwszych orzeczeñ1 w skali �wiata, dotycz¹ce narusze-
nia prawa do znaku towarowego w Internecie. Od czasu wydania
wspomnianego wyroku, s¹dy wielu pañstw stanê³y w obliczu koniecz-
no�ci rozstrzygania znacz¹co zwiêkszaj¹cej siê ilo�ci spraw zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem Internetu. Poprzez stwierdzenie �Witamy
w cyberprzestrzeni!�, s¹d w Illinois wskaza³ na nowe zadania stoj¹ce
przed wymiarem sprawiedliwo�ci. Nieograniczona przestrzeñ Inter-
netu stwarza stale nowe wyzwania dla ustawodawców i organów
orzekaj¹cych. Istniej¹ce rozwi¹zania prawne czêsto nie zapewniaj¹
wystarczaj¹cej ochrony przed coraz szybciej powstaj¹cymi, nowymi
formami naruszeñ prawa w Internecie. �wiatowy zasiêg sieci inter-
netowej rodzi potrzebê rozwi¹zania problemu jurysdykcji i prawa
w³a�ciwego dla oceny skutków deliktów pope³nianych w Internecie.
Regulacje prawne poma³u obejmuj¹ coraz szersze sfery cyberprze-
strzeni, do której coraz �mielej wkraczaj¹ te¿ s¹dy ró¿nych pañstw.
Przytoczone orzeczenie s¹du amerykañskiego z 1996 r. da³o pocz¹tek
historii tworzenia ram prawnych dla ochrony przed deliktami do-
tycz¹cymi znaków towarowych w Internecie, a tak¿e ukaza³o wagê
problemu braku jednolitych zasad prawnych funkcjonowania sieci
internetowej2.

Tytu³em wyja�nienia nale¿y wskazaæ na znaczenie pojêæ: �cyber-
przestrzeñ�, �Internet�, �sieæ internetowa� oraz �strona internetowa�.
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1 Sprawa Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen, No. 96 C 1982, District Court
for the Northern District of Illinois (3.10.1996); orzeczenie dostêpne w Internecie na
stronie: www.jmls.edu/cyber/cases/intermat.html. Omówienie tej sprawy zawiera
m.in. praca J. O¿egalskiej, Adresy internetowe a znaki towarowe, ZNUJ 1999, z. 71,
s. 83; D. J. Loundy, A Primer on Trademark Law and Internet Addresses, www.loun-
dy.com/JMLS-Trademark.html (1.3.2003); J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo,
Kraków 1998, s. 270; M. Kondrat, Znaki towarowe w internecie, Warszawa 2001, s. 60.

2 Niektórzy autorzy okre�laj¹ Internet jako �anarchiczny�, wskazuj¹c na brak kon-
troli nad sieci¹; por. C. Oppedahl, Remedies in Domain Name Lawsuits: How is A Do-
main Name Like A Cow?, www.patents.com/pubs/jmls.htm (15.3.2003).



Termin �cyberprzestrzeñ� jest dos³ownym t³umaczeniem angielskie-
go pojêcia �cyberspace�1 � jest to zarówno miejsce, w którym odnale-
�æ mo¿na wszelkie informacje, wiadomo�ci, obrazy itp. przesy³ane
drog¹ elektroniczn¹2, jak i szeroka grupa systemów komputerowych
dostêpnych drog¹ komunikacji elektronicznej na ca³ym �wiecie i po-
³¹czonych ze sob¹, w sk³ad których wchodz¹ m.in. sieci komputero-
we, w tym najbardziej znana � Internet3.

Nie istnieje jedna definicja Internetu. Na potrzeby niniejszej pra-
cy, przyjête zosta³o zatem � za R. Chmur¹ i W. W³odarczykiem � i¿
pod pojêciem �Internet� rozumiany bêdzie �ogólno�wiatowy zbiór
po³¹czonych miêdzy sob¹ sieci komputerowych�4, który dziêki zasto-
sowanym, rozwiniêtym technikom przesy³ania danych, umo¿liwia
milionom komputerów szybk¹ i sprawn¹ wymianê informacji5.

Maj¹c na uwadze, i¿ Internet ³¹czy ze sob¹ ró¿ne sieci komputero-
we, przyjêto na jego okre�lenie nazwy �sieæ sieci�, �sieæ internetowa�
lub krócej: �sieæ�6. W dalszej czê�ci pracy terminy �Internet� i �sieæ in-
ternetowa� u¿ywane bêd¹ zamiennie, bowiem z technicznego punk-
tu widzenia oba pojêcia mog¹ byæ stosowane równorzêdnie.

Strony internetowe7 s¹ natomiast prostym sposobem udostêpnia-
nia danych magazynowanych w Internecie w postaci dokumentów
zawieraj¹cych nie tylko tekst, ale czêsto tak¿e grafikê, d�wiêk, anima-
cjê czy film8.

Internet rozwija siê szybciej ni¿ jakakolwiek inna dziedzina tech-
niki do tej pory. Równie szybko pojawiaj¹ siê nieznane dot¹d formy
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1 A. Deutsch wskazuje na prawdopodobne �ród³o pochodzenia tego terminu.
Wed³ug Autora, pojêcie to zosta³o stworzone przez Williama Gibsona i u¿yte przez nie-
go pierwszy raz w powie�ci �Neuromancer� z 1984 r.; zob. A. Deutsch, Concealed In-
fromation in Web Pages: Metatags and U.S. Trademark Law, IIC 2000, z. 7�8, s. 846.

2 Por. definicja w Longman Dictionary of Contemporary English, Essex 1995, s. 337.
3 Por. E. A. Cavazos, G. Morin, Cyberspace and the Law: Your Rights and Duties in

the On-line World, Cambridge, Massachusetts, London 1994, s. 2.
4 R. Chmura, W. W³odarczyk, Bezprawne u¿ywanie zarejestrowanych znaków to-

warowych w adresach domenowych w �wietle ustawy o znakach towarowych, [w:] In-
ternet � problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 85.

5 Por. M. Kenig-Witkowska, Niektóre zagadnienia prawnomiêdzynarodowej regula-
cji Internetu, PiP 2001, Nr 9, s. 56; A. Deutsch, op. cit., s. 847.

6 Por. R. Chmura, W. W³odarczyk, Bezprawne u¿ywanie..., op. cit., s. 56; M. Kondrat,
Znaki towarowe...; E. A. Cavazos, G. Morin, op. cit., s. 4.

7 Strony internetowe nazywane s¹ tak¿e stonami WWW (skrót angielskich wyra-
zów: World Wide Web). Por. J. Barta, R. Markiewicz, Internet..., op. cit.; M. Kondrat,
Znaki towarowe..., op. cit.

8 Zob. A. J. Kennedy, Internet, Londyn 2000, s. 22; R. Chmura, W. W³odarczyk, Bez-
prawne u¿ywanie..., op. cit., s. 86.



naruszania prawa zwi¹zane z pos³ugiwaniem siê sieci¹ interneto-
w¹. Obok przestêpstw pope³nianych w cyberprzestrzeni, problemy
o znacznej wadze stwarzaj¹ tak¿e delikty, w szczególno�ci za� do-
tycz¹ce naruszeñ dóbr osobistych oraz prawa do oznaczeñ odró¿-
niaj¹cych. W�ród tych ostatnich, sprawami, które znalaz³y najszersze
odzwierciedlenie w orzecznictwie s¹dowym na ca³ym �wiecie, s¹
z pewno�ci¹ naruszenia praw uprawnionych do znaków towarowych
w Internecie.

W niniejszej pracy omówiona zosta³a problematyka form naru-
szeñ prawa do znaków towarowych w Internecie, a tak¿e zagadnienia
prawnych �rodków ochrony tego prawa. Ze wzglêdu na miêdzynaro-
dowy charakter Internetu, rozwa¿ania nie zosta³y ograniczone do
analizy prawa polskiego, lecz obejmuj¹ równie¿ rodzaje �rodków
ochrony prawa do znaków towarowych w Internecie w ustawodaw-
stwie i orzecznictwie innych krajów. Taki sposób ujêcia tematu uza-
sadniony jest brakiem orzecznictwa s¹dów polskich w sprawach o na-
ruszenie prawa do znaku towarowego w Internecie1, jak równie¿ po-
trzeb¹ analizy kilkuletniego ju¿ dorobku orzecznictwa zagranicznego
w powy¿szym zakresie.

Przy omawianiu przedmiotowych zagadnieñ, podjêta zosta³a pró-
ba nazwania oraz sklasyfikowania istniej¹cych form naruszeñ prawa
do znaku towarowego w Internecie, poniewa¿ do chwili obecnej nie
zosta³o przyjête jednolite ich nazewnictwo, natomiast ich opisywa-
nie dodatkowo utrudnia brak jakiejkolwiek systematyzacji.

Zwa¿ywszy na bardzo szybki rozwój Internetu, a wraz z nim poja-
wianie siê wielu nieznanych dot¹d form naruszania prawa do znaków
towarowych, niniejsza praca bêdzie zapewne wymagaæ w nied³ugim
czasie aktualizacji. Niemniej jednak, uwzglêdnione w niej zosta³y naj-
nowsze, nieomawiane jak dot¹d przez przedstawicieli polskiej dok-
tryny prawniczej, formy naruszeñ tego prawa.
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1 Przed warszawskim Okrêgowym S¹dem Gospodarczym odby³a siê ju¿ pierwsza
sprawa o ochronê prawa do znaku towarowego wykorzystanego w domenie interne-
towej, niemniej zakoñczy³a siê ugod¹ zawart¹ przez strony. S¹d Okrêgowy w Poznaniu
(Wydzia³ Gospodarczy) rozpatrzy³ spór o pos³ugiwanie siê przez nieuprawnionego
oznaczeniem przedsiêbiorcy w metatagach na stronie internetowej (sygn. akt X GC
210/03/2), jednak¿e sprawa dotyczy³a oznaczenia odró¿niaj¹cego, a nie znaku towaro-
wego z uwagi na fakt, ¿e poszkodowany nie zarejestrowa³ na swoj¹ rzecz znaku towa-
rowego. Zob. J. Kowalski, Ile biznesu, ile piractwa, Rz z 15.4.2003, s. C1; S. Wikariak,
Nie wolno podszywaæ siê pod konkurencjê, Rz z 28.12.2004, s. C7.



Niniejsza praca podzielona zosta³a na cztery zasadnicze rozdzia³y.
W pierwszym z nich omówione zosta³y istniej¹ce formy naruszeñ
prawa do znaku towarowego w Internecie. W tej czê�ci pracy podjêta
zosta³a próba pe³nego i usystematyzowanego przedstawienia tych de-
liktów, a tak¿e uporz¹dkowania niejednolitej terminologii w przed-
miotowym zakresie. Rozdzia³ drugi zawiera analizê ustawodawstwa
i orzecznictwa zagranicznego, dotycz¹cego ochrony znaków towaro-
wych w Internecie. Omówienie dorobku judykatury innych krajów
ma istotne znaczenie ze wzglêdu na wspomniany wy¿ej brak orzecz-
nictwa s¹dów polskich, dotycz¹cego przedmiotowych deliktów, jak
równie¿ ze wzglêdu na fakt, i¿ z wyj¹tkiem jednego aktu prawnego1,
podstawy prawnej ochrony znaków towarowych w Internecie zo-
sta³y stworzone w oparciu o orzecznictwo s¹dów innych pañstw.
W kolejnym rozdziale zawarta zosta³a natomiast analiza dostêpnych
w polskim prawie �rodków ochrony znaków towarowych u¿ywanych
w Internecie. W tej czê�ci pracy omówienie przedmiotowych zagad-
nieñ zosta³o zawê¿one do analizy istniej¹cych przepisów prawnych,
poniewa¿ � jak to zosta³o wskazane powy¿ej � nie istnieje jeszcze
orzecznictwo s¹dów polskich w przedmiotowym zakresie. Czwarty,
ostatni rozdzia³ niniejszej pracy zawiera informacje na temat polskie-
go i miêdzynarodowego arbitra¿u w sprawach o ochronê znaków to-
warowych w Internecie, a tak¿e przyk³ady orzecznictwa s¹dów polu-
bownych, dotycz¹cego omawianej problematyki. Miêdzynarodowy
arbitra¿ odgrywa wa¿n¹ rolê w rozstrzyganiu sporów o naruszenie
prawa do znaku towarowego w Internecie. Jego znaczenie jest tym
wiêksze, i¿ wykorzystuje siê w jego ramach jednolit¹ procedurê w sto-
sunku do wszystkich stron sporów, niezale¿nie od pañstwa ich po-
chodzenia. Ponadto, miêdzynarodowy arbitra¿ okaza³ siê skutecznym
sposobem rozwi¹zywania problemów: jurysdykcji, ustalania prawa
w³a�ciwego oraz wykonalno�ci wyroków w przedmiotowym zakre-
sie. Omówienie zagadnienia ochrony znaków towarowych u¿ywa-
nych w Internecie by³oby zatem niepe³ne bez przedstawienia funkcji
i znaczenia arbitra¿u miêdzynarodowego.
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1 W 1999 r. Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej uchwali³ jedyny,
jak dot¹d, akt prawny na �wiecie zawieraj¹cy kompleksow¹ regulacjê dotycz¹c¹ ochro-
ny przed jedn¹ z form naruszeñ prawa do znaku towarowego w Internecie � tzw. cy-
bersquattingiem. Zob. Anticybersquatting Consumer Protection Act z 17.11.1999 r.,
dostêpny na stronie: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=106
_cong_bills&docid=f:s1948is.txt (15.3.2003).



Zwa¿ywszy na fakt, i¿ niektóre formy naruszeñ prawa do znaku to-
warowego w Internecie nie by³y jeszcze przedmiotem rozwa¿añ pol-
skich autorów, podstawow¹ trudno�ci¹, pojawiaj¹c¹ siê przy pisaniu
niniejszej pracy, by³o znalezienie odpowiedniego nazewnictwa na
okre�lenie ró¿nych form omawianych deliktów. Problem ten okaza³
siê tym wiêkszy, ¿e nieliczni polscy przedstawiciele doktryny prawni-
czej, którzy opisywali przedmiotowe zagadnienia, nie stworzyli jed-
nolitej terminologii na okre�lenie istniej¹cych form naruszeñ prawa
do znaku towarowego w Internecie.

Nazwy omawianych deliktów tworzone s¹ zazwyczaj przez anglo-
jêzycznych u¿ytkowników Internetu oraz przedstawicieli zagranicz-
nej doktryny prawniczej. Stanowi¹ one czêsto nieprzet³umaczalne na
jêzyk polski zwi¹zki frazeologiczne, wystêpuj¹ce w jêzyku angiel-
skim (np. spamdexing, mousetrapping). W�ród polskich autorów za-
obserwowaæ mo¿na tendencjê do spolszczania angielskich s³ów i zwro-
tów. Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na do�æ powszechnie u¿ywane
s³owa: �linki� oraz �metatagi�1. Dzia³anie takie wydaje siê o tyle uza-
sadnione, ¿e s³owa te s¹ ogólnie przyjête i szeroko u¿ywane w �rodo-
wisku polskich u¿ytkowników Internetu, a polskie, opisowe nazwy
nie oddaj¹ w pe³ni znaczenia angielskich pojêæ.

Przedstawione powy¿ej trudno�ci zwi¹zane z zastosowaniem od-
powiedniego nazewnictwa powoduj¹ nie�cis³o�ci w opisywaniu przez
przedstawicieli polskiej i zagranicznej doktryny prawniczej form na-
ruszeñ prawa do znaków towarowych rozpowszechnianych przez In-
ternet. Sklasyfikowanie tych form oraz zastosowanie do ich opisu jed-
nolitej terminologii pozwala na jasn¹ i dok³adn¹ analizê prawnych
�rodków ochrony przed przedmiotowymi deliktami. Ze wzglêdu na
swój zakres oraz znaczenie dla niniejszej pracy, zagadnienie nazew-
nictwa omawianych form naruszeñ prawa do znaku towarowego zo-
sta³o przedstawione w rozdziale pierwszym, zawieraj¹cym opis tego
rodzaju deliktów w Internecie.

Szybko postêpuj¹cy rozwój technik komunikacji na odleg³o�æ spra-
wia, ¿e wzrasta znaczenie prawa w³asno�ci intelektualnej jako �rodka
ochrony praw na dobrach niematerialnych. Sytuacja ta podyktowana
jest m.in. pojawieniem siê nieznanych dot¹d form naruszeñ tych praw
w Internecie. Na tym tle ochrona prawna znaków towarowych w Inter-
necie stanowi istotne zagadnienie, które wymaga odrêbnej analizy.
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1 Por. M. Kondrat, Znaki towarowe..., op. cit., s. 110, 113.




