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Решение по дело C-30/15 P 
Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO 

 

Съдът отменя решението на Общия съд и решението на EUIPO, 
потвърждаващи регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на 

Съюза 

Когато са преценявали дали трябва да откажат регистрация на марката поради това, 
че тази форма отразява техническо решение, EUIPO и Общият съд е трябвало да 

вземат предвид и невидимите функционални характеристики на стоката с тази форма, 
включително възможността за ротация 

По заявка на британското дружество Seven Towns, което управлява в частност правата на 
интелектуална собственост по отношение на „куба на Рубик“, през 1999 г. Службата на 
Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) регистрира следната кубична 
форма като триизмерна марка на ЕС за „триизмерни пъзели“: 

 

През 2006 г. германският производител на играчки Simba Toys подава искане пред EUIPO да 
обяви за недействителна регистрацията на триизмерната марка в частност по 
съображението, че тя отразява техническо решение, състоящо се във възможността за 
ротация на куба, а техническите решения могат да се защитават само с патент, но не и като 
марка. След като EUIPO отхвърля това искане, Simba Toys подава жалба до Общия съд на 
Европейския съюз, като го моли да отмени решението на EUIPO. 

С решение от 25 ноември 2014 г.1 Общият съд отхвърля жалбата на Simba Toys по 
съображението, че разглежданата форма на куб не отразява техническа функция, която да е 
пречка за регистрирането ѝ като марка. По-конкретно, Общият съд приема, че техническото 
решение, което отличава куба на Рубик, не произтича от характеристиките на тази форма, а 
по-скоро е резултат от вътрешен, невидим механизъм на куба. 

                                                 
1 Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г., Simba Toys GmbH & Co. KG/СХВП (T-450/09, вж. също 
прессъобщение 158/14). 
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Simba Toys обжалва решението на Общия съд пред Съда. 

С днешното си решение Съдът припомня, че приложимият в случая Регламент № 40/94 
относно марката на Общността2 цели да се избегне възможността правото на марките да 
доведе до предоставяне на монопол на дадено предприятие върху техническите решения 
или полезните характеристики на определена стока. Във връзка с това Съдът констатира, че 
съществените характеристики на спорната форма са кубът и решетъчната структура върху 
всяка от стените на куба. 

По-нататък, що се отнася до въпроса дали регистрацията на тази форма като марка на 
Съюза би могла да предостави на Seven Towns монопол върху съответното техническо 
решение, Съдът отбелязва, че трябва да се провери дали посочената форма е необходима 
за постигането на технически резултат. 

Обратно на приетото от Общия съд, Съдът постановява, че при тази проверка 
съществените характеристики на разглежданата форма на куб трябва да се 
преценяват с оглед на техническата функция на стоката с тази форма. По-конкретно, 
Общият съд е трябвало да вземе предвид и някои характеристики, които не са видими от 
графичното изображение на формата, например възможността за ротация на отделните 
елементи на триизмерните пъзели от типа „куб на Рубик“. В този контекст Общият съд е 
трябвало да определи техническата функция на съответната стока и да я вземе предвид при 
преценката. 

Освен това Съдът приема, че макар Seven Towns да е заявило спорния знак общо за 
„триизмерните пъзели“, без да се ограничава до тези с възможност за ротация, това не само 
не е пречка да се вземе предвид техническата функция на стоката с разглежданата кубична 
форма, но дори го налага, тъй като решението по заявката би могло да засегне всички 
производители на триизмерни пъзели с елементи във формата на куб. 

При тези условия Съдът отменя решението на Общия съд и решението на EUIPO, 
потвърждаващи регистрацията на спорната форма като марка на Съюза. 

Съответно EUIPO ще трябва да издаде ново решение, като вземе предвид констатациите на 
Съда в днешното му решение. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията или определенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда, 
което се ограничава само до правни въпроси. По принцип обжалването няма суспензивно действие. 
Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Когато фазата на 
производството позволява това, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото. В 
противен случай той връща делото на Общия съд, който е обвързан с решението, постановено от 
Съда в рамките на обжалването. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.  

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 

                                                 
2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 
1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146). 
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