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LEGO vinder ved domstolen
(retten) over konkurrenten
Best Lock i en strid om gyl-
digheden af sit EF-varemær-
ke. 

I en afgørelse afsagt den
16. juni 2015 afviser retten
konkurrentens angreb på
LEGO’s EF-varemærke. Det
omstridte varemærke er den
velkendte LEGO-mand. 

LEGO-manden forestiller
et menneske og er bestående
af sammenføjelig under- og
overkrop, aftageligt hoved
og hænder samt bevægelige
arme. Med bevarelsen af sit
EF-varemærke kan LEGO
fortsat holde konkurrentens
produkt uden for det euro-
pæiske marked. 

Best Lock producerer pro-
dukter meget lignende LE-
GO’s produkter. Best Locks
produkter består ligeledes af
knoppede klodser og små
firkantede mænd. De to pro-
ducenters produkter er fak-
tisk så identiske, at de er
indbyrdes kompatible. 

Dog adskiller de to produ-
center sig væsentligt ved, at
Best Locks produktsorti-
ment også omfatter militær-
modeller. 

I år 2000 lod LEGO LEGO-
manden registrere hos Har-
moniseringskontoret for
bl.a. spil og legetøj. Best
Lock begærede over for Har-
moniseringskontoret regi-
streringen af LEGO’s vare-
mærke for ugyldig. 

Best Lock begrundede sin
begæring med, at LEGO-
manden, i sin helhed og i
dens detaljer, består af tek-
niske løsninger. 

Eller sagt med andre ord,
så skyldes LEGO-mandens
udformning ikke, at der er
søgt opnået et bestemt de-
signmæssigt udtryk, men
derimod at der er søgt opnå-
et en teknisk funktion, nem-
lig at figuren kan sammen-
føjes med andre byggeklod-
ser. Harmoniseringskontoret
tog ikke Best Locks ugyldig-
hedsbegæringer til følge.

Herefter anlagde Best
Lock sag ved retten for at få
annulleret Harmoniserings-
kontorets afgørelser, og der-

med få LEGO’s varemærke
erklæret ugyldigt.

Best Lock gjorde for retten to
anbringender gældende. 

Det første anbringende
går ud på, at udformningen
af LEGO-manden, ifølge
Best Lock, følger af varens
egen karakter. 

Det andet punkt er, som
gjort gældende over for Har-
moniseringskontoret, at LE-
GO-mandens udformning
skyldes en teknisk funktion.

Ifølge EU-lovgivning kan
et tredimensionelt varemær-
ke ikke opnå beskyttelse,
hvis udformningen alene
skyldes opnåelsen af et tek-
nisk formål, eller at varens
udformning alene skyldes
varens karakter. 

Sagt med andre ord, man
kan ikke opnå varemærke-
beskyttelse til udformning
af for eksempel en fodbold,
da denne ikke kan udgøre et
varemærke i sig selv. Der-
imod vil man kunne opnå
varemærkebeskyttelse på ek-
sempelvis eventuelle logoer
på fodbolden. 

Retten afviser at behandle
Best Locks anbringende om,
at LEGO’s varemærkes ud-
formning følger af varens
egen karakter. 

Retten finder, at Best Lock
ikke har fremført nogle ar-
gumenter for anbringendet,

og derfor afviser retten at
behandle dette.

Hvad angår anbringendet om,
at varemærkets udformning
skyldes opnåelsen af et tek-
nisk resultat, fastslår retten,
at der ikke er noget teknisk
resultat forbundet med ud-
formningen af LEGO-man-
dens karakteristiske be-
standdele (hoved, krop, ar-
me og ben), da det i hvert
fald ikke er muligt at sætte
de væsentlige bestanddele
sammen med andre sam-
menføjelige byggeklodser. 

Retten finder, at den grafi-
ske gengivelse af LEGO-
manden ikke kan føre til et
andet resultat. 

På den grafiske gengivelse
er afbilledet figuren, hvor
der kan ses et kontaktpunkt
på figurens hoved, hulrum
under fødderne og på bagsi-
den af benene samt hænder-
ne. Ifølge retten kan det ikke
ud fra den grafiske afbild-
ning konstateres, om be-
standdelene indeholder en
teknisk funktion og – i givet
fald – hvilken. 

Best Lock har over for ret-
ten anført, at hulrummene
og kontaktpunktet udgør en
teknisk funktion, ved at dis-
se tillader bestanddelene at
blive sammenføjet med an-
dre LEGO-klodser. 

Til dette synspunkt be-

mærker retten, at selv om
LEGO-mandens bestanddele
kan sammenføjes med an-
dre LEGO-klodser, finder
retten, at dette ikke udgør et
teknisk resultat. Ej heller
finder retten, at hulrumme-
ne og kontaktpunktet udgør
et væsentligt karaktertræk
ved LEGO-mandens ud-
formning. Derfor bliver Best
Locks argument om, at hver
en detalje i LEGO-mandens
udformning udgør en tek-
nisk funktion – muligheden
for at blive sammenføjet
med andre klodser – afvist af
retten.

Retten finder, at der ingen
holdepunkter er for at anta-
ge, at udformningen af LE-
GO-manden er foretaget for
at muliggøre sammensæt-
ning med sammenføjelige
byggeklodser. Derimod
mener retten, at udformnin-
gen er foretaget for at tilføre
figuren nogle menneskelige
træk. 

Afsluttende bemærker ret-
ten, at den omstændighed,
at en figur gengiver en per-
son, at figuren kan anven-
des af et barn under leg, og
at delene er bevægelige, ikke
kan kvalificeres som væren-
de et teknisk resultat. Best
Lock har altså ikke bevist, at
LEGO-manden indeholder
nogen anden funktion, end

at LEGO-manden er en duk-
ke – beregnet til børneleg.
Retten konkluderer derfor,
at egenskaberne ved ud-
formningen af LEGO-man-
den ikke er sket for at opnå
et teknisk resultat. LEGO be-
varer dermed varemærkeret-
tigheden til LEGO-manden. 

Sejren har stor betydning for
LEGO’s muligheder for at af-
sætte sine produkter på det
europæiske marked og for at
forhindre et utal af andre
kopierende konkurrenter i
at markedsføre deres lignen-
de produkter på europæisk
grund.

LEGO vandt altså i denne
omgang, og sejren er særligt
vigtig, fordi LEGO tidligere
har tabt sager om EF-vare-
mærkerettigheder til LEGO-
produkter. I en afgørelse fra
retten i 2008 mistede LEGO
varemærkebeskyttelsen af
den otteknoppede bygge-
klods. Her fandt retten, at
LEGO-klodsens udformning
udgjorde en teknisk løsning,
og dermed kunne den vare-
mærkebeskyttelse, som LE-
GO havde opnået i 1957,
ikke længere opretholdes. 

LEGO appellerede afgørel-
sen, men opnåede ikke et
anderledes resultat og måtte
altså vinke farvel til vare-
mærkebeskyttelsen af
LEGO-klodsen. 
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LEGO har nu fået LEGO-manden
beskyttet med et EF-varemærke.
Det forhindrer konkurrenter i at
promovere lignende produkter på
det europæiske marked. LEGO-
klodsen derimod kunne ikke be-
skyttes på samme måde. 
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