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Charakter prawny stwierdzenia wygaśnięcia
prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy
Wśród zarejestrowanych znaków towarowych wyróżnia się m.in. znaki zapasowe,
porzucone, defensywne i agresywne. Wygasanie ochrony takich nieużywanych lub „niegodnych ochrony” znaków odgrywa ogromnie ważną rolę. „Oczyszczanie” rejestrów
pozwala bowiem eliminować przyszłe spory dotyczące tych oznaczeń i usprawnia system
udzielania i wykonywania praw ochronnych. Jak jednak uregulowano wygasanie tych
praw w prawie polskim i europejskim? Jaki charakter prawny ma stwierdzenie takiego wygaśnięcia? Jak ustala się datę wygaśnięcia? Co jest istotą decyzji stwierdzającej
wygaśnięcie?

1.Wprowadzenie
Zgodnie z treścią art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności
przemysłowej1, prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem
ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W myśl
art. 172 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa w dniu, w którym nastąpiło
zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji. Krąg podmiotów legitymowanych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji został określony w art. 169 ust. 2 i 3 p.w.p. Przy tym, zgodnie z normą wynikającą z art. 170 p.w.p.,
Urząd Patentowy oddala wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed złożeniem wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Wyjątek stanowi tu przypadek, gdy któreś z tych zdarzeń nastąpiło wprawdzie już po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania znaku, ale jeszcze w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie przedmiotowego wniosku, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania były dokonywane tuż po
tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony.
Zarówno wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, jak i stwierdzenie takiego wygaśnięcia należą do zbioru instytucji prawnych ogólnikowo i umownie określa1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.

