
 V. Αποτελέσµατα του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
   
  1. ∆ιάρκεια προστασίας των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 

   

Αρθ. 11 1. Τα µη καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα προστατεύονται επί µια 

τριετία που αρχίζει από την ηµεροµηνία κατά την οποία διατέθηκαν για πρώτη 

φορά (δηµοσιεύτηκαν, εκτέθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν στο εµπόριο ή κατέστησαν 

γνωστά µε άλλο τρόπο) στο κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

   

Αρθ. 12 2. Τα καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα προστατεύονται για µια 

πενταετία από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης, µε 

δυνατότητα ανανέωσης ανά πενταετία και µε ανώτατο όριο τα 25 έτη από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. 

   
Αρθ. 13 3. Η καταχώριση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ανανεώνεται κατόπιν 

αιτήσεως του δικαιούχου ή κάθε προσώπου ρητά εξουσιοδοτηµένου από αυτό, 

εφόσον έχει καταβληθεί το τέλος ανανέωσης. 

   
   
  2. ∆ικαιώµατα που παρέχει η καταχώριση στον δικαιούχο του 

κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 
   
Αρθ. 19 4. Ο δικαιούχος ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος έχει το 

αποκλειστικό δικαίωµα να το χρησιµοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το 

διαθέτει στην αγορά, να το εισάγει ή να το εξάγει κλπ, αποκλείοντας κάθε τρίτο 

από τα σχετικά δικαιώµατα. 

 5. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος αντιγράψει ή εκµεταλλευτεί καταχωρηµένο 

κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, ο δικαιούχος του µπορεί να προσφύγει ενώπιον 

του αρµοδίου κοινοτικού δικαστηρίου και να ζητήσει την άρση της προσβολής και 

την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς επίσης να διεκδικήσει αποζηµίωση σε 

περίπτωση που έχει υποστεί ζηµία από την αθέµιτη χρήση του κοινοτικού 

σχεδίου ή υποδείγµατος από τον τρίτο. 

 6. Το µη καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα παρέχει στον δικαιούχο του 

τα ανωτέρω δικαιώµατα, µόνον εάν η αµφισβητούµενη χρήση απορρέει από 

αντίγραφο του προστατευόµενου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. ∆εν 

θεωρείται ότι η αµφισβητούµενη χρήση απορρέει από αντίγραφο 



προστατευόµενου σχεδίου ή υποδείγµατος, εάν το αντίγραφο προέκυψε από 

ανεξάρτητη- τυχαία εργασία του δηµιουργού του για τον οποίο εύλογο είναι να 

θεωρείται ότι δεν γνώριζε το σχέδιο ή το υπόδειγµα, το οποίο ο δικαιούχος 

διέθεσε στο κοινό. 

   

  3. Περιορισµός των δικαιωµάτων που περιέχει το κοινοτικό σχέδιο 
ή υπόδειγµα. 

   
Αρθ. 20 7. Τα δικαιώµατα που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν πρέπει να 

ασκούνται: 

   

  α. σε ιδιωτικές πράξεις που γίνονται για µη εµπορικούς σκοπούς. 

  β.  σε πράξεις που γίνονται για πειραµατικούς σκοπούς. 

  γ. σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγµατος χάριν παραδείγµατος 

ή διδασκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, 

δεν βλάπτουν παρανόµως τη συνήθη εκµετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγµατος 

και εφόσον µνηµονεύεται η πηγή από την οποία ελήφθησαν. 

   

 8. Επίσης, τα δικαιώµατα που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν πρέπει 

να ασκούνται: 

   

  α. στον εξοπλισµό πλοίων και αεροσκαφών εγγεγραµµένων σε Τρίτη χώρα, όταν 

αυτά εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος της Κοινότητας, 

  β. στην εισαγωγή στην κοινότητα ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µε σκοπό την 

επισκευή των εν λόγω πλοίων και αεροσκαφών, και 

  γ. στην εκτέλεση επισκευών επ’ αυτών των πλοίων και αεροσκαφών. 

   

  4. ∆ικαιώµατα λόγω προγενέστερης χρήσης καταχωρισµένου 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

   
Αρθ. 22 9. ∆ικαίωµα βασιζόµενο σε προγενέστερη χρήση µπορεί να επικαλείται κάθε τρίτος, 

ο οποίος αποδεικνύει ότι, πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, ή, 

εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία προτεραιότητας, είχε 

αρχίσει να χρησιµοποιεί καλόπιστα εντός της Κοινότητας- ή είχε προβεί σε 

σοβαρές και αποτελεσµατικές προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τούτο- 



σχέδιο ή υπόδειγµα, το οποίο περιλαµβάνεται στο πεδίο προστασίας 

καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, και το οποίο δεν αποτελεί 

αντιγραφή του τελευταίου. 

   

 10. Το δικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση δίνει στον τρίτο τη 

δυνατότητα να εκµεταλλεύεται το σχέδιο ή το υπόδειγµα για τους σκοπούς για 

τους οποίους είχε αρχίσει να το χρησιµοποιεί ή είχε προβεί σε σοβαρές και 

αποτελεσµατικές προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του καταχωρισµένου σχεδίου ή 

υποδείγµατος. 

   

 11. Το δικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση δεν παρέχει τη δυνατότητα 

χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγµατος σε άλλο 

πρόσωπο, ενώ µπορεί να µεταβιβαστεί µόνο εάν ο τρίτος είναι επιχείρηση, µαζί 

µε το τµήµα της δραστηριότητας της εν λόγω επιχείρησης στα πλαίσια της 

οποίας έγινε η χρήση ή πραγµατοποιήθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες. 

 


