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W dobie zaostrzonej 
konkurencji zdarza się, 
że firmy utrudniają działanie 
rynkowym rywalom, 
wykupując związane 
z nimi domeny internetowe. 
Czy i w jaki sposób 
można dochodzić 
swoich praw, 
jeśli taka sytuacja 
będzie miała miejsce? 

Rejestrowanie domen internetowych 
zawierających oznaczenia (np. nazwę, 
znak towarowy) innych przedsiębior
ców określa się mianem cybersąuattin-
gu, cyberpiractwa lub po prostu pirac
twa domenowego. Pojęcie to obejmuje 
nie tylko działania zmierzające 
do utrudniania życia konkurencji, 
ale także rejestrowanie powszechnie 
znanych znaków towarowych jako na
zwy domeny internetowej, w celu jej 
odsprzedaży osobom uprawnionym 
do korzystania z użytego w domenie 
oznaczenia lub ich konkurencji. 

Piractwo domenowe może stanowić 
czyn niedozwolony sankcjonowany 
zarówno na gruncie Ustawy o zwalcza
niu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.), 
jak również na podstawie ustawy 
o prawie własności przemysłowej. 
Pierwszy ze wskazanych aktów dotyczy 
wyłącznie czynów przedsiębiorców, 
dlatego podstawowym warunkiem 
wystąpienia odpowiedzialności 
podmiotu popełniającego czyn nie
uczciwej konkurencji jest posiadanie 
statusu przedsiębiorcy. Stanowi to 
znaczne ograniczenie, gdyż zarejestro
wać domenę internetową i czerpać 
z tego tytułu zyski mogą także inne 
podmioty (np. osoby fizyczne), które 
nie poniosą odpowiedzialności na pod
stawie przepisów u.z.n.k., co nie wy

klucza sankcji na podstawie ustawy 
o prawie własności przemysłowej. 

Wprowadzenie w błąd 
co do tożsamości 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest 

takie oznaczenie przedsiębiorstwa, któ
re może wprowadzić klientów w błąd 
co do jego tożsamości, przez używanie 
firmy, nazwy, godła, skrótu literowe
go lub innego charakterystycznego sym
bolu wcześniej używanego, zgodnie 
z prawem, do oznaczenia innej firmy. 
W omawianym przypadku polega on 
na celowym używaniu w obrocie go
spodarczym adresu strony interneto
wej, zawierającego charakterystyczne 
oznaczenie innego przedsiębiorcy. 

Przepis art. 5 u.z.n.k. będzie miał 
zastosowanie, gdy konkurent zareje
strował domenę w celu przejęcia klien
tów. Przesłanką ku temu jest wcześniej
sze używanie danego oznaczenia 
w obrocie zgodnie z prawem, tj. przed 
rejestracją domeny. Dla stwierdzenia 
pierwszeństwa użycia danego oznacze
nia nie jest konieczne udzielenie mu 
ochrony, np. w postaci rejestracji 
znaku towarowego, ale wprowadzenie 
danego oznaczenia do obrotu po raz 
pierwszy. Kolejnym warunkiem jest to, 
aby oznaczenie miało charakter ozna
czenia odróżniającego (musi być roz-
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różniane przez aktualnych i potencjalnych klientów), a nie 
ogólnikowego, które nie powoduje wprowadzenia w błąd, 
co do tożsamości przedsiębiorstwa (np. www.dom.pl). 
Koniecznym wymogiem jest również istnienie ryzyka 
wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsię
biorstwa przy używaniu danego oznaczenia. W związku 
z tym niezbędne jest ustalenie, czy istnieje wspólna kliente
la - grupa odbiorców. Wprowadzenie klientów w błąd 
nie wystąpi, gdy zarejestrowany adres domeny prowadzi 
na witrynę internetową, która nie jest związana w żaden 
sposób z działalnością przedsiębiorcy domagającego się 
ochrony. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, w której dome
na została zarejestrowana wyłącznie w celu zablokowania 
i nie nastąpi kontakt z klientami. 

Utrudnienie dostępu do rynku i klauzula generalna 

Rejestrację adresu domeny internetowej z użyciem 
cudzego oznaczenia można rozpatrywać także w kontekście 
utrudnienia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, 
którym w tym przypadku jest sieć WWW. Dostęp do niego 
należy rozumieć, jako swobodę zarówno wejścia na rynek, 
jak również operowania na nim. Czyn nieuczciwej konku
rencji może w tym przypadku polegać na pozbawieniu 
przedsiębiorcy możliwości prowadzenia działalności 
przy użyciu najbardziej intuicyjnej dla niego domeny 
internetowej. Art. 15 u.z.n.k. zawiera otwarty katalog 
czynów utrudniających dostęp do rynku, jednak istotne 
jest to, że działanie konkurenta powinno być świadome 
i można będzie przypisać mu winę umyślną. 

Jeżeli działanie konkurenta nie spełnia żadnej z powyż
szych przesłanek, można próbować dochodzić swoich 
roszczeń w oparciu o ogólną klauzulę czynu nieuczciwej 
konkurencji z art. 3 u.z.n.k., który wymaga, aby działanie 
naruszającego było sprzeczne z prawem lub dobrymi oby
czajami, a przy tym zagrażało lub naruszało interes innego 
przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność na podsta
wie tego przepisu może mieć zastosowanie także w przy

padku gdy zostanie zarejestrowana domena internetowa 
nie wprowadzająca w błąd klientów z uwagi na brak wspól
nej klienteli. Wystąpi jednak groźba osłabienia renomy 
podmiotu używającego wcześniej danego oznaczenia 
(np. gdy oznaczenie podmiotu produkującego zabawki 
dla dzieci zostanie użyte w adresie domeny internetowej 
prowadzącej do serwisu z treściami erotycznymi), a także 
w przypadku rejestracji domeny internetowej mającej 
na celu dyskredytowanie lub ośmieszenie danego przedsię
biorcy (np. w przypadku America On Line została zareje
strowana domena internetowa www.americaoffline.org). 

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub na
ruszony, w ramach czynu nieuczciwej konkurencji, 
zgodnie z art. 18 u.z.n.k. może żądać: 

1) zaniechania niedozwolonych działań; 
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań; 
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadcze

nia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych; 
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasa

dach ogólnych; 
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określo

ny cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej 
lub z ochroną dziedzictwa narodowego, jeśli czyn nieuczci
wej konkurencji był zawiniony. 

Sąd - na wniosek uprawnionego - może także orzec 
o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych 
i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popeł
nieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności 
sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet 
odszkodowania. 

Odpowiedzialność na gruncie 
Prawa własności przemystowej 

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy gwaran
tuje uprawnionemu wyłączność na korzystanie z niego 
w sposób zarobkowy lub zawodowy, w zakresie objętym 
zgłoszeniem do odpowiedniego organu udzielającego ochro
ny (Urząd Patentowy RP czy Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w Alicante). 

Używanie cudzego znaku towarowego w domenie inter
netowej narusza prawo ochronne i może powodować 
odpowiedzialność właściciela lub użytkownika wykorzy
stującego domenę na podstawie art. 296 ustawy o prawie 
własności przemysłowej. Stosownie do tego przepisu, 
osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało 
naruszone, może żądać zaniechania tego działania lub wy
dania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Z kolei w razie 
zawinionego naruszenia także naprawienia wyrządzonej 
szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy 
pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej 
lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili 
ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia 
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. • 
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