
 VI. Προσβολή δικαιώµατος επί κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος 

   
  1.  Προσφυγές ενώπιον του συµβουλίου προσφυγών του ΓΕΕΑ 

Αρθ. 55 1. α. Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή 

  Τα τµήµατα προσφυγών είναι αρµόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών 

που ασκούνται κατά των αποφάσεων των εξεταστών, των τµηµάτων ανακοπών, 

του τµήµατος διαχείρισης των σηµάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων και των 

τµηµάτων ακύρωσης του Γραφείου.  

Αρθ. 56 2. β. Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή  

  Κάθε διάδικος σε διαδικασία για την οποία εκδόθηκε απόφαση, µπορεί να 

ασκήσει προσφυγή κατ’ αυτής, κατά το µέρος που η απόφαση δεν τον δικαιώνει. 

Οι λοιποί διάδικοι στην εν λόγω διαδικασία καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι 

στην διαδικασία προσφυγής. 

Αρθ. 57 3. γ. Προθεσµία και τύπος προσφυγής 

  Η προσφυγή πρέπει να ασκείται εγγράφως στο ΓΕΕΑ εντός δύο µηνών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης. Η προσφυγή 

θεωρείται ότι έχει ασκηθεί µόνο µετά την καταβολή του τέλους προσφυγής. Εντός 

προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης, 

κατατίθεται υπόµνηµα όπου εκτίθενται οι λόγοι προσφυγής. 

Αρθ. 58 

και 59 

4. δ. Προδικασία και εξέταση της προσφυγής 

  Στην περίπτωση που ο προσφεύγων δεν είναι αντιµέτωπος µε άλλο διάδικο, εάν 

το τµήµα του οποίου προσβάλλεται η απόφαση θεωρήσει ότι η προσφυγή είναι 

παραδεκτή και βάσιµη, διορθώνει την απόφασή του. Εάν η απόφαση δεν 

διορθωθεί εντός ενός µηνός από την παραλαβή του υποµνήµατος στο οποίο 

εκθέτονται οι λόγοι της προσφυγής, η προσφυγή παραπέµπεται αµέσως στο 

συµβούλιο προσφυγών, χωρίς να διατυπωθεί  γνώµη επί της ουσίας. 

  Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συµβούλιο προσφυγών εξετάζει εάν είναι 

και κατ’ουσίαν βάσιµη. Κατά την εξέταση της προσφυγής, το συµβούλιο 

προσφυγών καλεί τους διαδίκους, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, να υποβάλλουν 



τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που τους έχουν απευθύνει 

ή που προέρχονται από τους λοιπούς διαδίκους. 

Αρθ. 60 5. ε. Αποφάσεις επί προσφυγών  

  Μετά την εξέταση της προσφυγής επί της ουσίας, το συµβούλιο προσφυγών 

εκδίδει απόφαση. ∆ύναται είτε να ασκήσει τις αρµοδιότητες του τµήµατος που 

εξέδωσε την προσβληθείσα απόφαση, είτε να αναπέµψει την υπόθεση στο 

τµήµα αυτό. Στην περίπτωση που το συµβούλιο προσφυγών αναπέµψει την 

υπόθεση στο τµήµα που εξέδωσε την προσβληθείσα απόφαση, το τµήµα αυτό 

δεσµεύεται από το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης του συµβουλίου 

προσφυγών, εφόσον βέβαια τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης 

παραµένουν τα ίδια. 

  Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών παράγουν αποτελέσµατα µετά την 

παρέλευση της προθεσµίας ασκήσεως προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), ή στην περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή 

ενώπιον του ∆ΕΚ, από την απόρριψη της. 

   

  2. Προσφυγές ενώπιον του ∆ικαστηρίου των  

     Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) 

Αρθ. 61 6. Ενώπιον του ∆ΕΚ µπορούν να ασκούνται προσφυγές κατά αποφάσεων του 

συµβουλίου προσφυγών, για λόγους αναρµοδιότητας, για παράβαση ουσιώδους 

τύπου, για παράβαση της συνθήκης ή οποιουδήποτε άλλου κανόνα δικαίου 

σχετικού µε την εφαρµογή των εν λόγω αποφάσεων, ή λόγω κατάχρησης 

εξουσίας.  

 7. ∆ικαίωµα προσφυγής έχει κάθε συµµετέχων στη διαδικασία ενώπιον του 

συµβουλίου προσφυγών, κατά το µέρος που η απόφαση αυτή δεν τον δικαιώνει.  

 8. Το ∆ΕΚ δύναται να ακυρώνει ή να τροποποιεί την προσβαλλόµενη απόφαση. Η 

προσφυγή ασκείται ενώπιον του ∆ΕΚ εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της απόφασης του συµβουλίου προσφυγών.  

 9. Το ΓΕΕΑ είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση 

των αποφάσεων του ∆ΕΚ. 



   

  3. Προσφυγές ενώπιον των κοινοτικών δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων. 

Αρθ. 80 Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ορίζουν στο έδαφός τους τον 

µικρότερο δυνατό αριθµό πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων εθνικών 

δικαστηρίων, τα οποία έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα για τα κατωτέρω: 

   

  α. επί αγωγών περί παραποίησης/ αποµίµησης, 

  β. επί αγωγών για την διαπίστωση µη παραποίησης/ αποµίµησης κοινοτικών 

σχεδίων και υποδειγµάτων (όταν επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου). 

  γ. Επί αγωγών περί ακυρότητας ενός µη καταχωρηµένου κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγµατος, και 

  δ. επί ανταγωγών περί ακυρότητας ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος.  

   

 Στην Ελλάδα αρµόδια για τα ανωτέρω θέµατα δικαστήρια είναι στον πρώτο 

βαθµό τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και στον δεύτερο βαθµό τα 

Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 


