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Scenografia gier onegdaj i obecnie

G
T

A
 V

  (
R

o
ck

st
ar

G
am

es
)
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Fikcyjne znaki towarowe
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Parodie „rzeczywistych” znaków towarowych

GTA V  (Rockstar Games)
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„Rzeczywiste” znaki towarowe

• element promocji (w tym reklama)

• korzystanie ze znaku przez uprawnionego 
w celu reklamy towaru/usługi

• osiąganie korzyści przez producenta gry 
(decyzja o nabyciu gry): marki samochodów, 
logotypy ligowe oraz drużyn sportowych 
w symulatorach sportowych

• Need for Speed: Porsche Unleashed (EA)
• Drift 21 (EEC Games)

• licencja m.in. na znak NISSAN i BMW
• „Wyjedź na tor szczegółowo odwzorowanymi, 

licencjonowanymi samochodami. W grze 
znajdziesz najbardziej kultowe modele aut, które 
znane są ze zmagań driftingowych z całego 
świata”.

• element scenografii (dekoracja)

• gospodarczo neutralne dla uprawnionego 
ze znaku i dla producenta gry?

• Virag, S.R.L. v. Sony Comput. Entm't Am. LLC, 
Case No. 3:15-cv-01729-LB (N.D. Cal.)
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Promocja towaru/usługi w scenografii gry
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• umowa z uprawnionym z prawa ochronnego na znak 
towarowy

• licencja na korzystanie ze znaku oraz zasady jego eksponowania 
w grze np. ograniczenie czasowe

• brak ryzyka naruszenia prawa wyłącznego

• kwestia reklamy ukrytej 

• ograniczenia reklamy np. tytoń a słodycze
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Dekoracja w scenografii gry

• Użycie znaku towarowego

• nie stanowi korzystania z oznaczenia jako znaku towarowego?

• stanowi korzystanie ze znaku towarowego, ale nie narusza jego funkcji?
• wyrok TSUE z 25.1.2007 r. Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05)

• Znak w grze odnosi się do gry wideo czy wirtualnego towaru/usługi dostępu 
do wirtualnego towaru?

• Konieczna interaktywność produktu w grze np. używanie przez protagonistę?

• Identyczność lub podobieństwo towarów, jeśli znak w grze odnosi się do gry wideo?
• Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla takich towarów, jak gry wideo lub usługi dostępu do 

nich, to korzystanie z tego znaku dla oznaczenia gry wideo narusza prawo ochronne na znak 
towarowy (tzw. podwójna identyczność). 

• Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla towarów podobnych do gier wideo, np. dla 
oprogramowania, to korzystanie z tego znaku dla oznaczenia gry wideo, będzie naruszało prawo 
ochronne, jeśli takie użycie może wprowadzić odbiorców w błąd (identyczność znaków 
i podobieństwo towarów).

• W przypadku znaków zarejestrowanych dla towarów niepodobnych do gier wideo, naruszenie prawa 
ochronnego może mieć miejsce w sytuacji, gdy ów znak ma status znaku renomowanego, a używanie 
znaku w grze bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść producentowi lub wydawcy nienależną 
korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy użytego znaku (identyczność 
znaków, ale brak podobieństwa towarów).
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Dekoracja w scenografii gry

• sprzedaż gry na wielu rynkach – różne przepisy w zakresie ochrony znaków towarowych

• test Rogers - Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)
• Opel v Autec - wyrok TSUE z 25.1.2007 r. Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05) 

• inne prawa własności intelektualnej np. prawa autorskie do znaku graficznego

• różnice i zmiany w praktyce producentów i wydawców gier dotyczącej licencjonowania broni

• "A book doesn't pay for saying the word Colt” (F. Gibeau – Electronic Arts)
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Realistyczne oddanie czasu akcji

• Red Dead Redemption 2

• PINKERTON’S mark

• Pinkerton Detective Badge
(znak towarowy)

• po prawej na dole historyczna 
odznaka z czasu akcji gry

• „The use of the name might lead 
people to believe the agency was 
involved in the game's creation, 
even though no permission was 
given”.
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Realistyczne oddanie miejsca akcji

• Grand Theft Auto San Andreas (Rockstar Games)

• „The Play Pen / Totally Nude” - „The Pig Pen / Totally 
Nude”

• E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F. 
3d 1095 (9th Cir. 2008)

• „Defendants' aim in creating East Los Santos was to 
evoke an image of East Los Angeles, but to tweak that 
image to fit the overall "look and feel" of San Andreas, as 
well as the narrative of a city overrun by gangs, drug 
dealers, and prostitutes”.

• „The San Andreas is not complementary to the Play Pen; 
video games and strip clubs do not go together …. Nothing 
indicates that the buying public would reasonably have 
believed that ESS produced the video game or, for that 
matter, that Rockstar operated a strip club”.
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Realistyczne oddanie zarządzania zespołem?

• BDFL Manager 2004

• Bund Deutscher Fußball-Lehrer

• „Es sei bekannt, dass gerade im Profisport die Namen, 
Marken, Trikots und ähnliches nicht ohne Lizenzen 
wirtschaftlich verwertet werden dürfen, zumal gerade 
dieses Nebengeschäft mit Fanartikeln und anderen 
Produkten eine willkommene und durchaus 
maßgebliche Einnahmequelle darstelle”.

• wyrok Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem 
z 22.11.2005 r., 11 U 6/05, niepubl
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Realistyczne oddanie miejsca i czasu akcji

• Textron (Bell Helicopters) vs EA

• Znaki: AH-1Z; UH-1Y, V-22; Viper, Venom, 
Osprey

• Zawartość i opakowanie wydania Battlefield 3 
na PC, zawartość trailerów Battlefield Gulf
of Oman Gameplay oraz Wake Island

• „Fly your squad straight to the action or 
engage enemy targets directly from your heli” 
+ grafika helikoptera AH-1Z
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Realistyczne oddanie miejsca i czasu akcji

• AM General vs Activision Blizzard

• High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle znaki słowne: Humvee; 
HMMWV

• scenografia gry

• materiały marketingowe, 
w tym trailer

• przewodniki (strategy guides) 
ilustrowane screenshotami

• „oryginalne” Humvees z malowaniem 
promocyjnym marki Call of Duty

• EULAs zastrzegająca Activision
Blizzard prawa własności 
intelektualnej do zawartości gry, 
w tym pojazdów
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Realistyczne oddanie miejsca i czasu akcji

• „Featuring actual vehicles used by military operations 
around the world in video games about simulated modern 
warfare surely evokes a sense of realism and lifelikeness
to the player”.

• „If realism is an artistic goal, then the presence in modern 
warfare games of vehicles employed by actual militaries 
undoubtedly furthers that goal”.

• „Put simply, AM General’s purpose in using its mark is to 
sell vehicles to militaries, while Activision’s purpose is to 
create realistically simulating modern warfare video games 
for purchase by consumers”.

• „Moviegoers are sophisticated enough to know that the 
mere presence of a brand in the film, especially if it is 
shown briefly and intermittently, does not imply that the 
brand sponsored the movie”.
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Konsekwencje?

• znaczenie użycia znaku dla celów artystycznych 
gry wideo

• częstotliwość i doniosłość użycia znaku 
w scenografii

• interaktywność elementów scenografii 
opatrzonych znakiem

• znak/produkt opatrzony znakiem jako element 
promocji gry wideo

• merchandising ograniczony do IP producenta 
gry wideo

• zastrzeżenie na opakowaniu i materiałach 
promocyjnych
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Dziękuję za uwagę!
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