
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου 
της 12ης ∆εκεµβρίου 2001 

για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα 
 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308, 

την πρόταση της Επιτροπής(1), 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), 

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής(3), 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ένα ενιαίο σύστηµα για την απόκτηση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος στο οποίo χορηγείται ενιαία 
προστασία µε οµοιόµορφα αποτελέσµατα σε όλο το 
έδαφος της Κοινότητας προωθεί την επίτευξη των 
στόχων της Κοινότητας που καθορίζονται από τη 
συνθήκη. 

(2) Μόνο οι χώρες Μπενελούξ έχουν εισαγάγει ενιαίο 
νόµο προστασίας των σχεδίων και υποδειγµάτων. Σε 
όλα τα άλλα κράτη µέλη, η προστασία των σχεδίων και 
υποδειγµάτων ρυθµίζεται από το εθνικό δίκαιο και 
περιορίζεται στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους. 
Ταυτόσηµα σχέδια ή υποδείγµατα µπορούν να 
προστατεύονται, συνεπώς, κατά τρόπο διαφορετικό 
ανάλογα µε το κράτος µέλος και επ' ωφελεία 
διαφορετικών δικαιούχων. Aυτό οδηγεί αναπόφευκτα 
σε συγκρούσεις κατά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 
κρατών µελών. 

(3) Οι ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών που διέπουν τα σχέδια και 
υποδείγµατα παρεµποδίζουν και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισµό σε κοινοτικό επίπεδο. Αντιθέτως προς το 
εσωτερικό εµπόριο των προϊόντων τα οποία 
ενσωµατώνουν ένα σχέδιο ή υπόδειγµα και του 
ανταγωνισµού µεταξύ των προϊόντων αυτών σε εθνικό 
επίπεδο, οι συναλλαγές και ο ανταγωνισµός στην 
Κοινότητα παρεµποδίζονται και στρεβλώνονται από τον 
µεγάλο αριθµό αιτήσεων, υπηρεσιών, διαδικασιών, 
νοµοθεσιών, αποκλειστικών δικαιωµάτων που 
περιορίζονται σε µια χώρα καθώς και από τα 
σωρευµένα διοικητικά έξοδα τα οποία επιφέρουν για 
τον αιτούντα υψηλά έξοδα και τέλη. Η οδηγία 98/71/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 1998, για τη νοµική προστασία 
σχεδίων και υποδειγµάτων(4) συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής. 

(4) Ο περιορισµός της προστασίας των σχεδίων ή 
υποδειγµάτων στο έδαφος των διαφόρων κρατών 
µελών, ανεξάρτητα αν έχει επέλθει προσέγγιση των 
νοµοθεσιών τους ή όχι, οδηγεί σε κατάτµηση της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά προϊόντα που 
ενσωµατώνουν σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο αποτελεί 
αντικείµενο εθνικών δικαιωµάτων ασκουµένων από 
διαφορετικά πρόσωπα και, ως εκ τούτου, αποτελεί 
εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. 

(5) Είναι συνεπώς επιβεβληµένη η δηµιουργία 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος που να ισχύει 
άµεσα σε κάθε κράτος µέλος, διότι µόνο µε τον τρόπο 
αυτό θα καταστεί δυνατή η απόκτηση, µε ενιαία αίτηση 
στο γραφείο εναρµόνισης στην εσωτερική αγορά 
(σήµατα, σχέδια, υποδείγµατα) σύµφωνα µε µια ενιαία 
διαδικασία βάσει ενιαίας νοµοθεσίας, προστασίας 
σχεδίου ή υποδείγµατος για έναν ενιαίο χώρο που θα 
περικλείει όλα τα κράτη µέλη. 

(6) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης 
δράσης, ήτοι ιδίως η προστασία σχεδίου ή 
υποδείγµατος, για έναν ενιαίο χώρο, που θα περικλείει 
όλα τα κράτη µέλη, είναι αδύνατον να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη µέλη, λόγω της σπουδαιότητας 
και των αποτελεσµάτων της δηµιουργίας ενός 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος και µιας κοινοτικής 
αρχής στον τοµέα αυτό και δύνανται, συνεπώς, να 
επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή 
της επικουρικότητας, που διακηρύσσεται στο άρθρο 5 
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω 
άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(7) Η ενισχυµένη προστασία της βιοµηχανικής 
αισθητικής έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο να προάγει τη 
συµβολή µεµονωµένων δηµιουργών ώστε να 
καθιερωθεί η υπεροχή της Κοινότητας στον τοµέα αυτό, 
αλλά επίσης ενθαρρύνει την καινοτοµία και την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και τις επενδύσεις στην 
παραγωγή τους. 

(8) Ένα πιο προσιτό σύστηµα προστασίας των σχεδίων 
και υποδειγµάτων και καλλίτερα προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, είναι, ως εκ τούτου, 
απαραίτητο για την κοινοτική βιοµηχανία. 

(9) Οι ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
για το δίκαιο περί σχεδίων και υποδειγµάτων, θα 
πρέπει να ευθυγραµµισθούν µε τις αντίστοιχες 
διατάξεις της οδηγίας 98/71/EΚ. 

(10) Η τεχνολογική καινοτοµία δεν θα πρέπει να 
παρακωλύεται από τη χορήγηση προστασίας σε 
χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγµατος που 
υπαγορεύονται αποκλειστικά από µια τεχνική 
λειτουργία, εξυπακουουµένου ότι αυτό δεν συνεπάγεται 
ότι ένα σχέδιο ή υπόδειγµα πρέπει να έχει αισθητική 
αξία. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα των προϊόντων 
διαφόρων κατασκευαστών δεν θα πρέπει να 
εµποδίζεται από την επέκταση της προστασίας στα 
σχέδια και υποδείγµατα µηχανικών εξαρτηµάτων. 
Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου ή 
υποδείγµατος τα οποία αποκλείονται της προστασίας 
για τους λόγους αυτούς, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη όταν σταθµίζεται κατά πόσον άλλα 
χαρακτηριστικά του εν λόγω σχεδίου ή υποδείγµατος 
πληρούν τους όρους προστασίας. 



(11) Τα µηχανικά εξαρτήµατα των αρθρωµένων 
προϊόντων είναι, εν τούτοις, δυνατόν να αποτελούν 
σηµαντικό στοιχείο των καινοτόµων χαρακτηριστικών 
των αρθρωµένων προϊόντων και να παρουσιάζουν 
σηµαντικό εµπορικό ενδιαφέρον και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να είναι επιλέξιµα για προστασία. 

(12) Η προστασία δεν θα πρέπει να επεκτείνεται σε 
εκείνα τα συστατικά του προϊόντος τα οποία δεν είναι 
ορατά κατά τη συνήθη χρήση του ούτε στα 
χαρακτηριστικά του συστατικού τα οποία δεν είναι 
ορατά όταν το προϊόν συναρµολογείται ή τα οποία δεν 
θα πληρούσαν αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις 
νεωτερισµού και ατοµικού χαρακτήρα του προϊόντος. 
Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή 
υποδείγµατος τα οποία, για τους λόγους αυτούς, δεν 
είναι δεκτικά προστασίας, δεν θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη όταν σταθµίζεται κατά πόσον άλλα 
χαρακτηριστικά του εν λόγω σχεδίου ή υποδείγµατος 
πληρούν τους όρους προστασίας. 

(13) Η οδηγία 98/71/ΕΚ δεν επιτρέπει την πλήρη 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί 
της χρήσεως προστατευόµενων σχεδίων ή 
υποδειγµάτων για την επισκευή σύνθετου προϊόντος µε 
σκοπό την αποκατάσταση της αρχικής του εµφάνισης, 
όταν το σχέδιο ή το υπόδειγµα εφαρµόζεται ή 
ενσωµατώνεται σε προϊόν που αποτελεί συστατικό 
σύνθετου προϊόντος από την εµφάνιση του οποίου 
εξαρτάται το προστατευόµενο σχέδιο ή υπόδειγµα. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά µε την 
εν λόγω οδηγία, η Επιτροπή ανέλαβε να αναλύσει τον 
αντίκτυπο των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας τρία 
χρόνια µετά τη λήξη της προθεσµίας µεταφοράς της 
στα εθνικά δίκαια, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό 
τους στους οικείους βιοµηχανικούς τοµείς. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, θα πρέπει να µην προστατεύεται ως 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, το σχέδιο ή το 
υπόδειγµα που εφαρµόζεται ή ενσωµατώνεται σε 
προϊόν που αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος 
από του οποίου την εµφάνιση εξαρτάται το σχέδιο ή το 
υπόδειγµα, και το οποίο χρησιµοποιείται για να 
καταστήσει δυνατή την επισκευή σύνθετου προϊόντος 
προς αποκατάσταση της αρχικής του εµφάνισης, 
µέχρις ότου το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, 
καθορίσει την πολιτική του επί του θέµατος. 

(14) Η εκτίµηση του κατά πόσον ένα σχέδιο ή 
υπόδειγµα έχει ατοµικό χαρακτήρα θα πρέπει να 
βασίζεται στο κατά πόσο η συνολική εντύπωση που 
προκαλεί στον ενηµερωµένο χρήστη διαφέρει από 
αυτήν που του προκαλεί οποιοδήποτε άλλο από το 
σύνολο των υπαρχόντων σχεδίων ή υποδειγµάτων, 
λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του προϊόντος στο 
οποίο έχει εφαρµοσθεί ή ενσωµατωθεί το σχέδιο ή το 
υπόδειγµα, και, ιδίως, του βιοµηχανικού κλάδου στον 
οποίο εντάσσεται και του βαθµού της ελευθερίας του 
δηµιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

(15) Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα θα πρέπει, όσο 
το δυνατόν περισσότερο, να εξυπηρετεί τις ανάγκες 
όλων των βιοµηχανικών κλάδων στην Κοινότητα. 

(16) Μερικοί από αυτούς τους κλάδους παράγουν 
µεγάλο αριθµό σχεδίων και υποδειγµάτων για προϊόντα 
που συχνά έχουν σύντοµη ζωή στην αγορά, για τα 
οποία η προστασία χωρίς την υποχρεωτική τήρηση 
των διατυπώσεων καταχώρισης είναι πλεονέκτηµα και 

η διάρκεια προστασίας µικρότερης σηµασίας. Αντίθετα, 
υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι εκτιµούν τα πλεονεκτήµατα 
της καταχώρισης λόγω του υψηλότερου βαθµού 
ασφάλειας δικαίου που παρέχει και ζητούν να 
απολαύουν προστασία µεγαλύτερης διάρκειας, 
ανάλογη µε την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής των 
προϊόντων τους στην αγορά. 

(17) Η κατάσταση αυτή απαιτεί δύο µορφές 
προστασίας, ήτοι προστασία για ένα βραχυπρόθεσµο 
µη καταχωρισµένο σχέδιο ή υπόδειγµα και προστασία 
για ένα άλλο µακροπρόθεσµο καταχωρισµένο σχέδιο ή 
υπόδειγµα. 

(18) Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
απαιτεί τη δηµιουργία και την τήρηση ενός µητρώου 
στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι αιτήσεις που 
πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και στις οποίες έχει 
δοθεί ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 
καταχώρησης. Το εν λόγω σύστηµα καταχώρισης δεν 
θα πρέπει κατ' αρχήν να βασίζεται σε εξέταση, η οποία 
θα αποβλέπει να προσδιορίσει πριν από την 
καταχώρηση, εάν το σχέδιο ή υπόδειγµα πληρεί τους 
όρους προστασίας, µειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τη 
διαδικασία καταχώρισης και τις άλλες διαδικαστικές 
ενέργειες στις οποίες υποβάλλεται ο αιτών. 

(19) Για να είναι έγκυρο, το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα θα πρέπει να εγκρίνεται µόνο εφόσον είναι 
νέο, και εφόσον διαθέτει ατοµικό χαρακτήρα σε 
σύγκριση µε άλλα σχέδια και υποδείγµατα. 

(20) Είναι επίσης απαραίτητο να επιτρέπεται στο 
δηµιουργό ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαίωµα να 
δοκιµάζει στην αγορά προϊόντα που ενσωµατώνουν το 
σχέδιο ή υπόδειγµα, πριν αποφασίσει αν επιθυµεί την 
προστασία που παρέχεται από την κοινοτική 
καταχώρηση. Για τον σκοπό αυτό, είναι ανάγκη να 
προβλεφθεί ότι η γνωστοποίηση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος, στην οποία προβαίνει ο δηµιουργός ή ο 
εξ αυτού έλκων δικαίωµα, ή η καταχρηστική 
γνωστοποίηση, κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται 
της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης για 
καταχώριση, δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την 
αξιολόγηση του νεωτερισµού ή του ατοµικού 
χαρακτήρα του συγκεκριµένου σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

(21) Η αποκλειστική φύση του δικαιώµατος το οποίο 
απορρέει από το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα ανταποκρίνεται στην ανάγκη µεγαλύτερης 
ασφάλειας δικαίου. Αντιθέτως, το µη καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα θα πρέπει να συνιστά 
δικαίωµα µόνο για την αποφυγή της αντιγραφής. 
Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να επεκτείνεται η 
προστασία σε προϊόντα στα οποία εφαρµόζονται 
σχέδια ή υποδείγµατα απορρέοντα από σχέδιο ή 
υπόδειγµα που αποτελεί ανεξάρτητη σύλληψη 
δεύτερου δηµιουργού. Το δικαίωµα αυτό θα πρέπει 
επίσης να επεκτείνεται στο εµπόριο προϊόντων στα 
οποία εφαρµόζονται σχέδια ή υποδείγµατα που 
αποτελούν προϊόν παράβασης. 

(22) Τα µέτρα για την εξασφάλιση της άσκησης αυτών 
των δικαιωµάτων εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του 
εθνικού νοµοθέτη. Είναι συνεπώς αναγκαίο να 
προβλέπονται ορισµένες βασικές ενιαίες κυρώσεις σε 
όλα τα κράτη µέλη. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή, όποιο και αν είναι το επιληφθέν 
δικαστήριο, την παύση των παραβάσεων. 



(23) Οιοσδήποτε τρίτος ο οποίος µπορεί να αποδείξει 
ότι είχε αρχίσει να χρησιµοποιεί καλόπιστα έστω και 
στο εµπόριο, εντός της Κοινότητας -ή είχε προβεί σε 
σοβαρές και αποτελεσµατικές προπαρασκευαστικές 
ενέργειες προς τούτο- σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο 
περιλαµβάνεται στην εµβέλεια της προστασίας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
και το οποίο δεν αποτελεί αντιγραφή του τελευταίου 
τούτου, έχει δικαίωµα περιορισµένης εκµετάλλευσης 
του εν λόγω σχεδίου ή υποδείγµατος. 

(24) Αποτελεί θεµελιώδη στόχο του παρόντος 
κανονισµού η διαδικασία που ακολουθείται για την 
καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος να 
συνεπάγεται ελάχιστο κόστος και δυσχέρειες για τον 
αιτούντα, ώστε να καθίσταται προσιτή και στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στους 
ανεξάρτητους δηµιουργούς. 

(25) Οι κλάδοι της βιοµηχανίας που παράγουν µεγάλο 
αριθµό ενδεχοµένως βραχύβιων σχεδίων και 
υποδειγµάτων µέσα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα, 
από τα οποία ενδεχοµένως µόνο µερικά διατίθενται στο 
εµπόριο, θα θεωρήσουν προσφορότερη τη χρήση µη 
καταχωρισµένων κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων. Για τους κλάδους αυτούς είναι ανάγκη 
να µπορούν να καταφεύγουν ευκολότερα στα 
καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα. 
Κατά συνέπεια, η δυνατότητα συνδυασµού 
περισσοτέρων σχεδίων και υποδειγµάτων σε µία 
πολλαπλή αίτηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή. 
Εντούτοις, τα σχέδια ή υποδείγµατα που 
περιλαµβάνονται σε πολλαπλή αίτηση µπορούν να 
εξετάζονται ανεξάρτητα το ένα του άλλου όσον αφορά 
την εφαρµογή, τις άδειες εκµετάλλευσης, τα 
εµπράγµατα δικαιώµατα, την αναγκαστική εκτέλεση, τις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας, την παραίτηση, την 
ανανέωση, την εκχώρηση, την αναστολή της 
δηµοσίευσης ή την κήρυξη της ακυρότητας. 

(26) Η συνήθης δηµοσίευση που ακολουθεί την 
καταχώριση ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να µαταιώσει ή να 
διακυβεύσει την επιτυχία του εµπορικού εγχειρήµατος 
στο οποίο περιλαµβάνεται το σχέδιο ή υπόδειγµα. 
Συνεπώς, η δυνατότητα αναστολής της δηµοσίευσης 
για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα αποτελεί λύση σε 
τέτοιες περιπτώσεις. 

(27) Η εξέταση προσφυγών περί ακυρότητας ενός 
καταχωρηµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
από ένα όργανο, θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση χρόνου 
και χρήµατος σε σύγκριση µε τις διαδικασίες ενώπιον 
διαφορετικών εθνικών δικαστηρίων. 

(28) Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να προβλεφθούν 
εχέγγυα που θα περιλαµβάνουν δικαίωµα προσφυγής 
ενώπιον ενός συµβουλίου προσφυγών και, ως ύστατο 
µέσο, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Μια τέτοια λύση θα προωθήσει την 
οµοιόµορφη ερµηνεία των προϋποθέσεων κύρους των 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων. 

(29) Eίναι ουσιώδες τα δικαιώµατα που παρέχει 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα να µπορούν να 
ασκούνται κατά τρόπο αποτελεσµατικό σε ολόκληρο το 
έδαφος της Κοινότητας. 

(30) Το σύστηµα επίλυσης των δικαστικών διαφορών 
θα πρέπει να αποφεύγει, στο µέτρο του δυνατού, την 

άγρα αρµόδιου δικαστηρίου (forum shopping). 
Απαιτείται, συνεπώς, η θέσπιση σαφών κανόνων 
διεθνούς δικαιοδοσίας. 

(31) Ο παρών κανονισµός δεν αποκλείει την εφαρµογή, 
σε σχέδια ή υποδείγµατα που προστατεύονται ως 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, των νόµων περί 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλων συναφών νόµων των 
κρατών µελών, όπως εκείνων που αφορούν την 
προστασία σχεδίων ή υποδειγµάτων µε καταχώριση ή 
εκείνων που αφορούν µη καταχωρισµένα σχέδια ή 
υποδείγµατα, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και υποδείγµατα χρησιµότητας, αθέµιτο 
ανταγωνισµό ή αστική ευθύνη. 

(32) Ελλείψει πλήρους εναρµόνισης του δικαιώµατος 
του δηµιουργού, είναι σηµαντικό να θεσπισθεί η αρχή 
της σώρευσης της ειδικής προστασίας των κοινοτικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων µε την προστασία, δυνάµει 
του δικαιώµατος του δηµιουργού, αφήνοντας τα κράτη 
µέλη ελεύθερα να καθορίσουν την έκταση της 
προστασίας δυνάµει του δικαιώµατος του δηµιουργού 
και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες αυτή 
παρέχεται. 

(33) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν 
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή(5), 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΓENΙΚEΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα 

1. Τα σχέδια και υποδείγµατα τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισµός, 
αναφέρονται εφεξής ως "κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα". 

2. Τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα 
προστατεύονται: 

α) ως "µη καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα", εάν έχουν διατεθεί στο κοινό, υπό τους 
όρους που προβλέπει ο παρών κανονισµός, 

β) ως "καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα", εάν έχουν καταχωρισθεί, υπό τους 
όρους που προβλέπει ο παρών κανονισµός. 

3. Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα έχει ενιαίο 
χαρακτήρα. Παράγει τα αυτά αποτελέσµατα σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. ∆εν δύναται να καταχωρείται, 
να µεταβιβάζεται, να γίνεται αντικείµενο παραίτησης ή 
απόφασης περί ακυρότητας ούτε να απαγορεύεται η 
χρήση του, παρά µόνο σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η 
αρχή αυτή εφαρµόζεται πλην αντιθέτου διατάξεως του 
παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 2 

Γραφείο 

Tο γραφείο εναρµόνισης στην εσωτερική αγορά 
(σήµατα, σχέδια, υποδείγµατα), εφεξής καλούµενο 
"Γραφείο", το οποίο ιδρύθηκε δυνάµει του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 



1993, για το κοινοτικό σήµα(6), που καλείται εφεξής 
"κανονισµός για το κοινοτικό σήµα", επιτελεί το έργο 
που του ανατίθεται από τον παρόντα κανονισµό. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

∆ΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Τµήµα 1 

Όροι προστασίας 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται 
ως: 

α) "σχέδιο ή υπόδειγµα": η εικόνα την οποία 
παρουσιάζει το σύνολο ή µέρος ενός προϊόντος η 
οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως 
από τη γραµµή, το περίγραµµα, το χρώµα, το σχήµα, 
την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της 
διακόσµησης που φέρει, 

β) "προϊόν": κάθε βιοµηχανικό αντικείµενο ή 
χειροτέχνηµα, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των 
εξαρτηµάτων που προορίζονται για συναρµολόγηση σε 
ένα σύνθετο προϊόν, της συσκευασίας και της 
παρουσίασης, των γραφικών συµβόλων και των 
τυπογραφικών στοιχείων, αποκλειοµένων όµως των 
προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

γ) "σύνθετο προϊόν": το προϊόν που αποτελείται από 
πολλά συστατικά δυνάµενα να αντικατασταθούν, 
επιτρέποντας την αποσυναρµολόγηση και την 
επανασυναρµολόγηση του προϊόντος. 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις προστασίας 

1. Το σχέδιο ή υπόδειγµα προστατεύεται ως κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα εφόσον είναι νέο και έχει ατοµικό 
χαρακτήρα. 

2. Το σχέδιο ή υπόδειγµα που εφαρµόζεται ή 
ενσωµατώνεται σε ένα προϊόν το οποίο αποτελεί 
συστατικό σύνθετου προϊόντος λογίζεται ότι είναι νέο 
και έχει ατοµικό χαρακτήρα µόνο εάν: 

α) το συστατικό, αφού ενσωµατωθεί στο σύνθετο 
προϊόν, παραµένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του 
προϊόντος, και 

β) τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν, 
αυτά καθαυτά, τις προϋποθέσεις ως προς το 
νεωτερισµό και τον ατοµικό χαρακτήρα. 

3. Ως "συνήθης χρήση" κατά την έννοια της 
παραγράφου 2, στοιχείο α), νοείται η χρήση από τον 
τελικό καταναλωτή, εκτός από τις εργασίες 
συντήρησης, εξυπηρέτησης ή επισκευής. 

Άρθρο 5 

Νεωτερισµός 

1. Ένα σχέδιο ή υπόδειγµα θεωρείται νέο εάν δεν έχει 
διατεθεί στο κοινό ταυτόσηµο σχέδιο ή υπόδειγµα: 

α) στην περίπτωση µη καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγµα για το οποίο 
διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο 
κοινό, 

β) στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν 
διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία 
προτεραιότητας. 

2. Τα σχέδια ή υποδείγµατα λογίζονται ως ταυτόσηµα 
αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν µόνο σε 
επουσιώδεις λεπτοµέρειες. 

Άρθρο 6 

Ατοµικός χαρακτήρας 

1. Ένα σχέδιο ή υπόδειγµα θεωρείται ότι παρουσιάζει 
ατοµικό χαρακτήρα εάν η συνολική εντύπωση που 
προκαλεί στον ενηµερωµένο καταναλωτή διαφέρει από 
τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω 
καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα που έχει διατεθεί 
στο κοινό: 

α) στην περίπτωση µη καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγµα για το οποίο 
διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο 
κοινό, 

β) στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, εάν 
διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία 
προτεραιότητας. 

2. Προκειµένου να εκτιµηθεί ο ατοµικός χαρακτήρας, 
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της ελευθερίας του 
δηµιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

Άρθρο 7 

Γνωστοποίηση 

1. Για την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6, ένα σχέδιο ή 
υπόδειγµα θεωρείται ότι έχει διατεθεί στο κοινό αν έχει 
δηµοσιευθεί κατόπιν καταχώρισής του ή µε άλλον 
τρόπο, ή έχει εκτεθεί, έχει χρησιµοποιηθεί στο εµπόριο 
ή κατέστη γνωστό µε άλλο τρόπο, πριν από την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) ή στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), κατά περίπτωση, 
εκτός εάν τα γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν 
δυνατόν να γίνουν γνωστά κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγµάτων στους ειδικευµένους κύκλους του 
συγκεκριµένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
εντός της Κοινότητας. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι το 
σχέδιο ή το υπόδειγµα έχει διατεθεί στο κοινό µόνο και 
µόνο επειδή διατέθηκε σε τρίτον µε τη ρητή ή σιωπηρή 
προϋπόθεση να παραµείνει απόρρητο. 

2. Η γνωστοποίηση δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
για την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6, αν ένα σχέδιο ή 
υπόδειγµα για το οποίο ζητείται προστασία στο πλαίσιο 
ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος έχει διατεθεί στο κοινό: 

α) από το δηµιουργό, τον έλκοντα εξ αυτού δικαίωµα ή 
τρίτο πρόσωπο συνεπεία παρασχεθείσας πληροφορίας 
ή ενέργειας στην οποία προέβη ο δηµιουργός ή ο εξ 
αυτού έλκων δικαίωµα, και 

β) κατά τους 12 µήνες που προηγούνται της 
ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης ή, αν 



διεκδικείται προτεραιότητα, κατά την ηµεροµηνία 
προτεραιότητας. 

3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται επίσης στην 
περίπτωση όπου το σχέδιο ή υπόδειγµα διατέθηκε στο 
κοινό συνεπεία καταχρηστικής συµπεριφοράς όσον 
αφορά το δηµιουργό ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαίωµα. 

Άρθρο 8 

Σχέδια και υποδείγµατα υπαγορευόµενα από την 
τεχνική λειτουργία τους και σχέδια ή υποδείγµατα 

διασυνδέσεων 

1. Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν παρέχει 
δικαιώµατα επί των χαρακτηριστικών της εµφάνισης 
ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά 
από την τεχνική λειτουργία του. 

2. Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν παρέχει 
δικαιώµατα επί των χαρακτηριστικών της εµφάνισης 
ενός προϊόντος, τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να 
αναπαράγονται µε την ακριβή µορφή και τις διαστάσεις 
τους ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωµατώνεται ή 
εφαρµόζεται το σχέδιο ή υπόδειγµα να µπορεί να 
συνδέεται µηχανικά µε άλλο προϊόν ή να τοποθετείται 
εντός, γύρω ή επάνω σε άλλο προϊόν ώστε κάθε ένα 
από αυτά να µπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα, παρέχει δικαιώµατα επί σχεδίου ή 
υποδείγµατος το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 5 και 6, το οποίο καθιστά δυνατή την 
πολλαπλή συναρµολόγηση ή σύνδεση αµοιβαίως 
υποκαταστάσιµων προϊόντων σε ένα σύστηµα 
δοµοστοιχείων. 

Άρθρο 9 

Σχέδια ή υποδείγµατα αντιβαίνοντα προς τη δηµόσια 
τάξη ή τα χρηστά ήθη 

Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν παρέχει δικαιώµατα 
επί σχεδίου ή υποδείγµατος αντιβαίνοντος προς τη 
δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 

Τµήµα 2 

Έκταση και διάρκεια της προστασίας 

Άρθρο 10 

Έκταση της προστασίας 

1. Η προστασία που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα εκτείνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο ή 
υπόδειγµα το οποίο δεν προκαλεί στον ενηµερωµένο 
χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση. 

2. Προκειµένου να εκτιµάται η έκταση της προστασίας, 
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της ελευθερίας του 
δηµιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

Άρθρο 11 

∆ιάρκεια προστασίας του µη καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. Το σχέδιο ή υπόδειγµα που πληρεί τις προϋποθέσεις 
του τµήµατος 1 προστατεύεται ως µη καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα επί µία τριετία που 
αρχίζει από την ηµεροµηνία κατά την οποία διατέθηκε 
για πρώτη φορά στο κοινό εντός της Κοινότητας. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, θεωρείται ότι 
ένα σχέδιο ή υπόδειγµα διατέθηκε στο κοινό εντός της 
Κοινότητας εάν δηµοσιεύθηκε, εκτέθηκε, 
χρησιµοποιήθηκε στο εµπόριο ή κατέστη γνωστό µε 
άλλο τρόπο, έτσι ώστε, κατά τη συνήθη πορεία των 
επιχειρηµατικών εργασιών, τα γεγονότα αυτά θα 
µπορούσαν ευλόγως να καταστούν γνωστά στους 
ειδικευµένους κύκλους του συγκεκριµένου κλάδου οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας. 
Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή το υπόδειγµα 
έχει διατεθεί στο κοινό µόνο και µόνο επειδή διατέθηκε 
σε τρίτον µε τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να 
παραµείνει απόρρητο. 

Άρθρο 12 

∆ιάρκεια προστασίας του καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος 

Με την καταχώρισή του από το Γραφείο, ένα σχέδιο ή 
υπόδειγµα που πληρεί τις προϋποθέσεις του τµήµατος 
1, προστατεύεται ως καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα για µια πενταετία από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης. Ο δικαιούχος 
δύναται να παρατείνει τη διάρκεια προστασίας για µία ή 
περισσότερες περιόδους πέντε ετών, µε όριο τα 25 έτη 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. 

Άρθρο 13 

Ανανέωση καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος 

1. Η καταχώριση του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ανανεώνεται κατ' αίτηση του δικαιούχου 
ή κάθε προσώπου ρητά εξουσιοδοτηµένου από αυτόν, 
εφόσον έχει καταβληθεί το τέλος ανανέωσης. 

2. Το Γραφείο ενηµερώνει έγκαιρα, πριν από τη λήξη 
ισχύος της καταχώρισης, τον δικαιούχο 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
και κάθε κάτοχο δικαιώµατος επ' αυτού του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
εγγεγραµένου στο µητρώο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 72, εφεξής 
αποκαλούµενο "Μητρώο". Αν δεν γίνει αυτή η 
ενηµέρωση, το Γραφείο δεν υπέχει ευθύνη. 

3. Η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται και το τέλος 
ανανέωσης καταβάλλεται εντός προθεσµίας έξι µηνών, 
η οποία λήγει την τελευταία ηµέρα του µηνός κατά τον 
οποίο λήγει η προστασία. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και το τέλος να 
καταβάλλεται εντός συµπληρωµατικής προθεσµίας έξι 
µηνών από την επόµενη της ηµέρας που αναφέρεται 
στην πρώτη φράση, υπό την επιφύλαξη ότι θα 
καταβληθεί πρόσθετο τέλος εντός αυτής της 
συµπληρωµατικής προθεσµίας. 

4. Η ανανέωση ισχύει από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία λήγει η καταχώριση. Η 
ανανέωση καταχωρίζεται στο Μητρώο. 

Τµήµα 3 

∆ικαίωµα επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

Άρθρο 14 

∆ικαίωµα επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. ∆ικαίωµα σε κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα έχει ο 
δηµιουργός ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωµα. 



2. Εάν ένα σχέδιο ή υπόδειγµα έχει γίνει από κοινού 
από πλείονα πρόσωπα, το δικαίωµα στο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα ανήκει σε όλους από κοινού. 

3. Ωστόσο, όταν το σχέδιο ή υπόδειγµα έχει γίνει από 
µισθωτό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοδότη του, το δικαίωµα 
επί του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ανήκει στον 
εργοδότη, εκτός αντίθετου συµφωνίας ή διάταξης της 
εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 15 

∆ιεκδίκηση του δικαιώµατος επί του κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγµατος 

1. Εάν ένα µη καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα διατεθεί στο κοινό ή διεκδικηθεί από µη 
δικαιούχο βάσει του άρθρου 14, ή εάν ένα 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
κατατέθηκε ή καταχωρήθηκε επ' ονόµατι µη δικαιούχου, 
ο δικαιούχος βάσει του εν λόγω άρθρου δύναται να 
διεκδικεί την αναγνώρισή του ως νοµίµου δικαιούχου 
του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, µε την 
επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων ή αγωγών. 

2. Ο έχων από κοινού µε άλλον δικαίωµα επί 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος δύναται να διεκδικεί 
την αναγνώρισή του ως συνδικαιούχου σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1. 

3. Οι αγωγές οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 παραγράφονται εντός τριών ετών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος ή από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία το µη καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα διατέθηκε στο κοινό. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρµόζεται εάν ο µη δικαιούχος του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος ήταν κακόπιστος κατά το 
χρόνο της κατάθεσης ή της προς αυτόν µεταβίβασης 
του σχεδίου ή του υποδείγµατος ή κατά το χρόνο κατά 
τον οποίο το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγµα διατέθηκε 
στο κοινό. 

4. Στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, αναγράφονται στο Μητρώο, 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) µνεία ότι έχει κινηθεί νόµιµη διαδικασία δυνάµει της 
παραγράφου 1, 

β) η απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου που αφορά τη 
νόµιµη διαδικασία ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος 
περάτωσης της διαδικασίας, 

γ) οιαδήποτε µεταβολή της κυριότητας επί του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
απορρέουσα από την απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου. 

Άρθρο 16 

Συνέπειες της απόφασης περί του δικαιούχου 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. Σε περίπτωση πλήρους µεταβολής της κυριότητας 
επί ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος συνεπεία νόµιµης διαδικασίας που 
κινήθηκε βάσει του άρθρου 15, παράγραφος 1, οι 
άδειες εκµετάλλευσης και τα άλλα δικαιώµατα παύουν 
να ισχύουν από την καταχώριση του δικαιούχου στο 
Μητρώο. 

2. Εάν, πριν από την καταχώριση στο Μητρώο της 
έναρξης νόµιµης διαδικασίας βάσει του άρθρου 15 

παράγραφος 1, ο δικαιούχος του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή ο κάτοχος άδειας 
εκµετάλλευσης έχει εκµεταλλευθεί το σχέδιο ή 
υπόδειγµα εντός της Κοινότητας ή έχει προβεί σε 
σοβαρές και αποτελεσµατικές προπαρασκευαστικές 
ενέργειες προς το σκοπό αυτό, µπορεί να συνεχίσει την 
εν λόγω εκµετάλλευση, υπό τον όρο ότι θα ζητήσει, 
εντός της προθεσµίας που προβλέπει ο εκτελεστικός 
κανονισµός, µη αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης από 
τον νέο δικαιούχο, ο οποίος έχει καταχωρισθεί στο 
Μητρώο. Η άδεια χορηγείται για εύλογο χρονικό 
διάστηµα και υπό εύλογους όρους. 

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται εάν ο δικαιούχος 
του καταχωρηµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ή ο κάτοχος άδειας εκµετάλλευσης 
ενήργησε κακόπιστα κατά το χρόνο έναρξης της 
εκµετάλλευσης ή των σχετικών προπαρασκευαστικών 
ενεργειών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 17 

Τεκµήριο υπέρ του δικαιούχου που έχει καταχωρηθεί 

Το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει καταχωρισθεί 
το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα ή, πριν από την 
καταχώριση, το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει 
κατατεθεί η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, θεωρείται ως ο δικαιούχος για 
οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου, καθώς 
και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

Άρθρο 18 

∆ικαίωµα µνείας του δηµιουργού 

Ο δηµιουργός του σχεδίου ή υποδείγµατος έχει 
δικαίωµα, έναντι του υποβάλλοντος την αίτηση για 
καταχώριση ή του δικαιούχου καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, να µνηµονεύεται 
ως έχων αυτή την ιδιότητα ενώπιον του Γραφείου και 
στο Μητρώο. Αν το σχέδιο ή υπόδειγµα είναι 
αποτέλεσµα συλλογικής εργασίας, η µνεία της οµάδας 
αντικαθιστά τη µνεία του ονόµατος του δηµιουργού. 

Τµήµα 4 

Αποτελέσµατα του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

Άρθρο 19 

∆ικαιώµατα που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα 

1. Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
παρέχει στο δικαιούχο του δικαίωµα αποκλειστικής 
χρήσεως και δικαίωµα να απαγορεύει σε οιονδήποτε 
τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή του. Κατά την 
έννοια της παρούσας διάταξης, ως χρήση νοείται ιδίως 
η κατασκευή, προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η 
εισαγωγή, η εξαγωγή ή η χρήση προϊόντος στο οποίο 
είναι ενσωµατωµένο ή εφαρµόζεται το σχέδιο ή 
υπόδειγµα, καθώς και αποθεµατοποίηση του 
προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς. 

2. Το µη καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωµα απαγόρευσης 
των πράξεων της παραγράφου 1, µόνον εάν η 
αµφισβητούµενη χρήση απορρέει από αντίγραφο του 
προστατευόµενου σχεδίου ή υποδείγµατος. 

∆εν θεωρείται ότι η αµφισβητούµενη χρήση απορρέει 
από αντίγραφο προστατευόµενου σχεδίου ή 
υποδείγµατος, εάν το αντίγραφο προέκυψε από 



ανεξάρτητη δηµιουργική εργασία δηµιουργού για τον 
οποίο εύλογο είναι να θεωρείται ότι δεν γνώριζε το 
σχέδιο ή το υπόδειγµα το οποίο ο δικαιούχος διέθεσε 
στο κοινό. 

3. Η παράγραφος 2 ισχύει και για το καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα του οποίου έχει 
αναβληθεί η δηµοσίευση, µέχρις ότου διατεθούν στο 
κοινό σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 4, οι 
δέουσες εγγραφές στο Μητρώο και ο φάκελος. 

Άρθρο 20 

Περιορισµός των δικαιωµάτων που παρέχει το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 

1. Tα 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. 

2. Εξάλλου, 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, 

γ) στην εκτέλεση επισκευών επ' αυτών. 

Άρθρο 21 

Ανάλωση δικαιωµάτων 

Τα δικαιώµατα που παρέχει ένα κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα δεν εκτείνονται στις πράξεις που αφορούν 
προϊόν στο οποίο έχει ενσωµατωθεί ή επί του οποίου 
έχει εφαρµοσθεί σχέδιο ή υπόδειγµα που 
προστατεύεται ως κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, όταν 
το προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά, στο έδαφος της 
Κοινότητας από τον δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ή µε τη συγκατάθεσή του. 

Άρθρο 22 

∆ικαιώµατα λόγω προγενέστερης χρήσης 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. ∆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 τούτου. 

2. Το δικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση 
δίνει στον εν λόγω 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 πριν από την 
ηµεροµηνία προτεραιότητας του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

3. Το δικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση 
δεν παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας 
εκµετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγµατος σε άλλο 
πρόσωπο. 

4. Το δικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση 
µεταβιβάζεται µόνον εάν ο οικείος 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. 

Άρθρο 23 

Χρησιµοποίηση από την κυβέρνηση 

Οποιαδήποτε νοµοθετική διάταξη κράτους µέλους που 
επιτρέπει τη χρησιµοποίηση εθνικών σχεδίων ή 
υποδειγµάτων από την κυβέρνηση ή για λογαριασµό 
της, είναι δυνατόν να εφαρµόζεται στα κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγµατα µόνο στο βαθµό που η 
χρησιµοποίηση αυτή απαιτείται για σοβαρούς λόγους 
άµυνας ή ασφάλειας. 

Τµήµα 5 

Ακυρότητα 

Άρθρο 24 

Κήρυξη ακυρότητας 

1. Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
κηρύσσεται άκυρο κατόπιν υποβολής αίτησης στο 
Γραφείο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στους 
τίτλους VI και VII ή από δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων βάσει ανταγωγής που ασκείται στο 
πλαίσιο αγωγής περί παραποίησης/αποµίµησης. 

2. Η κήρυξη της ακυρότητας της καταχώρισης σχεδίου 
ή υποδείγµατος είναι δυνατή ακόµη και µετά την 
απόσβεση του δικαιώµατος ή την παραίτηση από αυτό. 

3. Το µη καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
κηρύσσεται άκυρο από δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων κατόπιν υποβολής αίτησης στο εν 
λόγω δικαστήριο ή βάσει ανταγωγής που ασκείται στο 
πλαίσιο αγωγής περί παραποίησης/αποµίµησης. 

Άρθρο 25 

Λόγοι ακυρότητας 

1. Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα κηρύσσεται άκυρο 
µόνο εάν: 

α) δεν αντιστοιχεί στον ορισµό του άρθρου 3, στοιχείο 
α), 

β) δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 9, 

γ) βάσει δικαστικής αποφάσεως, ο δικαιούχος δεν έχει 
δικαίωµα επί του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
κατά την έννοια του άρθρου 14, 



δ) το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα συγκρούεται µε 
προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγµα που διατέθηκε στο 
κοινό µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για 
καταχώριση ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, µετά την 
ηµεροµηνία προτεραιότητας του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος και του οποίου η προστασία αρχίζει πριν 
από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία µε καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή µε κατάθεση 
αίτησης καταχώρισής του, ή µε καταχώριση σχεδίου ή 
υποδείγµατος σε κράτος µέλος, ή µε κατάθεση αίτησης 
προς απόκτηση του σχετικού δικαιώµατος, 

ε) σε µεταγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγµα γίνεται χρήση 
διακριτικού σηµείου, ενώ το κοινοτικό δίκαιο ή η 
νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους µέλους που 
διέπει το σηµείο αυτό, παρέχει στο δικαιούχο του εν 
λόγω διακριτικού σηµείου δικαίωµα απαγόρευσης 
αυτής της χρήσης, 

στ) το σχέδιο ή το υπόδειγµα αποτελεί µη 
επιτρεπόµενη χρησιµοποίηση έργου προστατευόµενου 
από τη νοµοθεσία περί του δικαιώµατος του 
δηµιουργού σε ένα κράτος µέλος, 

ζ) το σχέδιο ή το υπόδειγµα αποτελεί καταχρηστική 
χρησιµοποίηση ενός από τα στοιχεία τα 
απαριθµούµενα στο άρθρο 6β της Σύµβασης των 
Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας (εφεξής αποκαλούµενης "Σύµβασης των 
Παρισίων"), ή καταχρηστική χρησιµοποίηση 
διακριτικών σηµείων, εµβληµάτων και θυρεών πέραν 
των προβλεποµένων στο άρθρο 6β της εν λόγω 
Συµβάσεως, τα οποία όµως έχουν ιδιαίτερη σηµασία 
για το δηµόσιο συµφέρον σε ένα κράτος µέλος. 

2. Το λόγο του στοιχείου γ) της παραγράφου 1 µπορεί 
να επικαλείται µόνον ο δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος δυνάµει του άρθρου 14. 

3. Τους λόγους των στοιχείων δ), ε) και στ) της 
παραγράφου 1 δικαιούνται να επικαλεστούν µόνον ο 
υποβάλλων την αίτηση ή ο δικαιούχος του 
προγενέστερου δικαιώµατος. 

4. Το λόγο του στοιχείου ζ) της παραγράφου 1 
δικαιούται να επικαλείται µόνον το πρόσωπο ή όργανο 
το οποίο αφορά η χρήση. 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν θίγουν την ευχέρεια των 
κρατών µελών να προβλέπουν ότι τους λόγους που 
προβλέπονται στα στοιχεία δ) και ζ) της παραγράφου 1 
µπορεί να επικαλείται επίσης αυτεπαγγέλτως η 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

6. Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
που έχει κηρυχθεί άκυρο δυνάµει των στοιχείων β), ε), 
στ) ή ζ) της παραγράφου 1, µπορεί να διατηρείται σε 
τροποποιηµένη µορφή, εάν µε τη µορφή αυτή 
πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής προστασίας και 
διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγµατος. 
Ως "διατήρηση σε τροποποιηµένη µορφή" νοείται η 
καταχώριση συνοδευόµενη από µερική παραίτηση εκ 
µέρους του δικαιούχου του καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, ή εγγραφή στο Μητρώο 
δικαστικής απόφασης ή απόφασης του Γραφείου µε την 
οποία κηρύσσεται η µερική ακυρότητα του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

Άρθρο 26 

Συνέπειες της ακυρότητας 

1. Ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα λογίζεται ότι δεν 
έχει επιφέρει, εξ υπαρχής, τα αποτελέσµατα τα οποία 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, εφόσον 
έχει κηρυχθεί άκυρο. 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά µε 
τις αγωγές αποζηµίωσης για ζηµία που προκλήθηκε 
από πταίσµα ή κακή πίστη εκ µέρους του δικαιούχου 
του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή λόγω 
αδικαιολόγητου πλουτισµού, το αναδροµικό 
αποτέλεσµα της ακυρότητας του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος δεν θίγει: 

α) τις αποφάσεις περί παραποίησης/αποµίµησης που 
έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου και έχουν 
εκτελεστεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί 
ακυρότητας, 

β) τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 
απόφαση περί ακυρότητας, εφόσον έχουν εκτελεστεί 
πριν από την έκδοσή της· εντούτοις, για λόγους 
ευθυδικίας, µπορεί να απαιτείται η επιστροφή ποσών 
που καταβλήθηκαν βάσει της σύµβασης, εφόσον 
δικαιολογείται από τις περιστάσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 27 

Εξοµοίωση των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
µε εθνικά σχέδια και υποδείγµατα 

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων των άρθρων 28, 29, 30, 
31 και 32, το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα ως 
αντικείµενο κυριότητας θεωρείται στο σύνολό του και σε 
όλη την Κοινότητα ως καταχώρηση σχεδίου ή 
υποδείγµατος του κράτους µέλους στο οποίο: 

α) έχει την έδρα ή την κατοικία του ο δικαιούχος κατά 
τον κρίσιµο χρόνο, ή 

β) εάν δεν ισχύει το στοιχείο α), έχει την εγκατάσταση ο 
δικαιούχος κατά τον κρίσιµο χρόνο. 

2. Στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, η παράγραφος 1 ισχύει 
σύµφωνα µε τις εγγραφές στο Μητρώο. 

3. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων 
συνδικαιούχων, αν δύο ή περισσότεροι εξ αυτών 
πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1, το 
κράτος µέλος που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο ορίζεται: 

α) στην περίπτωση µη καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, µε βάση το συνδικαιούχο τον 
οποίο υποδεικνύουν οι υπόλοιποι δικαιούχοι µε κοινή 
συµφωνία, 

β) στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, µε βάση τον πρώτο 
συνδικαιούχο µε τη σειρά εγγραφής τους στο Mητρώο. 

4. Εφόσον οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν τυγχάνουν 
εφαρµογής, το κράτος µέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι το κράτος µέλος στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα του Γραφείου. 

Άρθρο 28 

Μεταβίβαση του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος 



Η µεταβίβαση καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των µερών, η µεταβίβαση 
σηµειώνεται στο Μητρώο και δηµοσιεύεται, 

β) εφόσον η µεταβίβαση δεν έχει σηµειωθεί στο 
Μητρώο, ο δικαιοδόχος δεν µπορεί να επικαλείται τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από την καταχώριση του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 

γ) εφόσον υπάρχουν προθεσµίες που πρέπει να 
τηρηθούν έναντι του Γραφείου, ο δικαιοδόχος µπορεί 
να υποβάλει στο Γραφείο τις προβλεπόµενες προς 
τούτο δηλώσεις, αφού παραλάβει από το Γραφείο την 
αίτηση για καταχώριση της µεταβίβασης, 

δ) όλα τα έγγραφα τα οποία, δυνάµει του άρθρου 66, 
χρήζουν κοινοποίησης στο δικαιούχο του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
απευθύνονται από το Γραφείο στο πρόσωπο το οποίο 
έχει καταχωρισθεί ως δικαιούχος ή στον αντιπρόσωπό 
του, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Άρθρο 29 

Εµπράγµατα δικαιώµατα επί καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
µπορεί να αποτελεί αντικείµενο ενεχύρου ή άλλων 
εµπράγµατων δικαιωµάτων. 

2. Κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των µερών, τα δικαιώµατα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµειώνονται στο 
Μητρώο και δηµοσιεύονται. 

Άρθρο 30 

Αναγκαστική εκτέλεση 

1. Επί καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, µπορούν να λαµβάνονται µέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης. 

2. Αποκλειστική αρµοδιότητα για τη διαδικασία 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος έχουν τα 
δικαστήρια και οι αρχές του κράτους µέλους που 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27. 

3. Κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των µερών, η αναγκαστική 
εκτέλεση σηµειώνεται στο Μητρώο και δηµοσιεύεται. 

Άρθρο 31 

∆ιαδικασία αφερεγγυότητας 

1. Η µόνη διαδικασία αφερεγγυότητας στην οποία 
µπορεί να συµπεριληφθεί ένα κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα είναι εκείνη που κινήθηκε στο κράτος µέλος 
στο έδαφος του οποίου ο οφειλέτης έχει το κύριο 
κέντρο των συµφερόντων του. 

2. Σε περίπτωση συγκυριότητας ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, η παράγραφος 1 εφαρµόζεται 
στο µερίδιο του συνδικαιούχου. 

3. Εφόσον ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
συµπεριλαµβάνεται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, κατ' 
αίτηση της αρµόδιας εθνικής αρχής πρέπει να γίνεται 
σχετική σηµείωση στο Μητρώο, και αντίστοιχη 
δηµοσίευση στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 1. 

Άρθρο 32 

Άδεια εκµετάλλευσης 

1. Η άδεια εκµετάλλευσης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος µπορεί να παραχωρείται για το σύνολο ή 
για µέρος της Κοινότητας. Οι άδειες εκµετάλλευσης 
µπορούν να είναι αποκλειστικές ή µη αποκλειστικές. 

2. Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων αγωγών εκ του 
ενοχικού δικαίου, ο δικαιούχος µπορεί να επικαλείται τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα κατά κατόχου της άδειας εκµετάλλευσης ο 
οποίος παραβιάζει ρήτρα της σύµβασης για την 
παραχώρηση της άδειας εκµετάλλευσης όσον αφορά 
τη διάρκειά της, τη µορφή µε την οποία µπορεί να 
χρησιµοποιείται το σχέδιο ή υπόδειγµα, το φάσµα των 
προϊόντων για τα οποία έχει παραχωρηθεί η άδεια και 
την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ο 
κάτοχος της άδειας. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης για 
την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης, ο κάτοχος της 
άδειας εκµετάλλευσης δύναται να κινεί διαδικασία περί 
παραποίησης/αποµίµησης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος µόνο µε τη συγκατάθεση του νόµιµου 
δικαιούχου. Ωστόσο, ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας 
εκµετάλλευσης δύναται να κινεί τέτοια διαδικασία, όταν 
ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
µετά από όχληση, δεν προσφύγει στο δικαστήριο για 
παραποίηση/αποµίµηση εντός ευλόγου προθεσµίας. 

4. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να παρεµβαίνει στη 
διαδικασία για παραποίηση/αποµίµηση που κίνησε ο 
δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
προκειµένου να επιτύχει αποκατάσταση της ζηµίας που 
υπέστη ο ίδιος. 

5. Κατ' αίτηση ενός εκ των µερών, η παραχώρηση ή η 
µεταβίβαση άδειας εκµετάλλευσης καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος σηµειώνεται στο 
Μητρώο και δηµοσιεύεται. 

Άρθρο 33 

Το αντιτάξιµο έναντι τρίτων 

1. Το αντιτάξιµο έναντι τρίτων των πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 28, 29, 30, και 32 διέπεται από 
τη νοµοθεσία του κράτους µέλους που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 27. 

2. Ωστόσο, όσον αφορά τα καταχωρισµένα κοινοτικά 
σχέδια ή υποδείγµατα, οι νοµικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 32 αντιτάσσονται 
έναντι τρίτων σε όλα τα κράτη µέλη µόνον αφού 
σηµειωθούν στο Μητρώο. Πάντως, τέτοια πράξη 
αντιτάσσεται, και πριν από τη σηµείωσή της, έναντι των 
τρίτων οι οποίοι απέκτησαν µεν δικαιώµατα επί του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
µετά την ηµεροµηνία της πράξης αυτής, είχαν όµως 
γνώση αυτής κατά το χρόνο κατά τον οποίο απέκτησαν 
τα δικαιώµατά τους. 

3. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για το πρόσωπο το 
οποίο αποκτά το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα ή δικαίωµα επί καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος µε µεταβίβαση του συνόλου 
επιχείρησης ή µε άλλο είδος καθολικής διαδοχής. 

4. Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ στα κράτη µέλη κοινοί 
κανόνες στον τοµέα της αφερεγγυότητας, το αντιτάξιµο 
έναντι τρίτων που επιφέρει η διαδικασία 



αφερεγγυότητας διέπεται από τη νοµοθεσία του 
κράτους µέλους στο οποίο κινήθηκε για πρώτη φορά 
αυτή η διαδικασία κατά την έννοια του εθνικού νόµου ή 
των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 

Άρθρο 34 

Αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ως αντικείµενο κυριότητας 

1. Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ως αντικείµενο κυριότητας 
αντιµετωπίζεται στο σύνολό της και σε όλο το έδαφος 
της Κοινότητας, ως καταχώριση εθνικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος του κράτους µέλους το οποίο καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 27. 

2. Τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 33 εφαρµόζονται, 
mutatis mutandis, στις αιτήσεις για καταχώριση 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων. Όταν η 
εφαρµογή µιας από τις διατάξεις αυτές εξαρτάται από 
τη σηµείωση στο Μητρώο, η διατύπωση αυτή πρέπει 
να διεκπεραιώνεται κατά την καταχώριση του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ή 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Τµήµα 1 

Κατάθεση των αιτήσεων και προϋποθέσεις οι οποίες 
πρέπει να πληρούνται 

Άρθρο 35 

Κατάθεση και διεκπεραίωση των αιτήσεων 
καταχώρισης 

1. Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος κατατίθεται κατ' επιλογήν του αιτούντος: 

α) στο Γραφείο, ή 

β) στην κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
κράτους µέλους, ή 

γ) για τις χώρες της Benelux, στο γραφείο σχεδίων και 
υποδειγµάτων της Benelux. 

2. Εφόσον η αίτηση κατατίθεται στην κεντρική 
υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κράτους µέλους ή 
στο γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux, η 
υπηρεσία αυτή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη 
διαβίβαση της αίτησης στο Γραφείο εντός προθεσµίας 
δύο εβδοµάδων από την κατάθεσή της. Στον αιτούντα 
µπορεί να επιβάλλεται τέλος το οποίο δεν υπερβαίνει 
τις διοικητικές δαπάνες παραλαβής και διεκπεραίωσης 
της αίτησης. 

3. Μόλις το Γραφείο παραλάβει αίτηση που 
διεκπεραιώθηκε από την κεντρική υπηρεσία 
βιοµηχανικής ιδιοκτησία κράτους µέλους ή από το 
γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux, 
ενηµερώνει σχετικώς τον αιτούντα, αναφέροντας την 
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης από το Γραφείο. 

4. ∆έκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε 
τη λειτουργία του συστήµατος κατάθεσης αιτήσεων για 
καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, η 
οποία ενδεχοµένως συνοδεύεται από προτάσεις για την 
τροποποίηση του συστήµατος αυτού. 

Άρθρο 36 

Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η αίτηση 

1. Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) αίτηµα καταχώρισης, 

β) τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του 
αιτούντος, 

γ) αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
κατάλληλη για αναπαραγωγή. Εάν όµως η αίτηση 
αφορά σχέδιο δύο διαστάσεων και περιέχει αίτηµα 
αναστολής της δηµοσίευσης βάσει του άρθρου 50, η 
αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος µπορεί να 
αντικαθίσταται από δείγµα. 

2. Επιπλέον, η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει µνεία 
των προϊόντων στο οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί ή 
να εφαρµοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγµα. 

3. Επιπροσθέτως, η αίτηση µπορεί να περιλαµβάνει: 

α) επεξηγηµατική περιγραφή της αναπαράστασης ή του 
δείγµατος, 

β) αίτηµα για αναστολή της δηµοσίευσης της 
καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 50, 

γ) τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του 
εκπροσώπου που έχει ενδεχοµένως ορίσει ο αιτών, 

δ) ταξινόµηση των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθεί ή να εφαρµοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγµα 
σε κατηγορίες, 

ε) µνεία του δηµιουργού ή της οµάδας των δηµιουργών 
ή υποδείγµατος ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε 
την οποία να βεβαιώνεται ότι ο δηµιουργός ή η οµάδα 
των δηµιουργών του σχεδίου ή υποδείγµατος 
έχει/έχουν παραιτηθεί από το δικαίωµα ονοµαστικής 
µνείας. 

4. Η αίτηση υπόκειται σε καταβολή τέλους καταχώρισης 
και τέλους δηµοσίευσης. Εφόσον υποβληθεί αίτηµα για 
αναστολή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στοιχείο β), 
το τέλος δηµοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος 
αναστολής της δηµοσίευσης. 

5. Η αίτηση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισµό. 

6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 και στην παράγραφο 3, στοιχεία α) και δ), δεν θίγουν 
την έκταση της προστασίας του σχεδίου ή 
υποδείγµατος αυτή καθαυτή. 

Άρθρο 37 

Πολλαπλή αίτηση 

1. Περισσότερα του ενός σχέδια και υποδείγµατα 
µπορούν να περιλαµβάνονται σε µία πολλαπλή αίτηση 
για καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων. 
Εκτός εάν πρόκειται για διακοσµητικά στοιχεία, αυτή η 
δυνατότητα προϋποθέτει ότι τα προϊόντα στα οποία 
πρόκειται να ενσωµατωθούν ή να εφαρµοσθούν τα 
σχέδια ή υποδείγµατα ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία 
της διεθνούς ταξινόµησης βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων. 

2. Η πολλαπλή αίτηση καταχώρισης κοινοτικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων υπόκειται, εκτός από την 
καταβολή τελών βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 4, 
και σε καταβολή πρόσθετου τέλους καταχώρισης και 
πρόσθετου τέλους δηµοσίευσης. Εφόσον η πολλαπλή 



αίτηση καταχώρισης περιέχει αίτηµα αναστολής της 
δηµοσίευσης, το πρόσθετο τέλος δηµοσίευσης 
αντικαθίσταται από το πρόσθετο τέλος αναστολής της 
δηµοσίευσης. Tα πρόσθετα τέλη αντιστοιχούν σε 
ποσοστό επί των βασικών τελών που απαιτούνται για 
κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγµα. 

3. Η πολλαπλή αίτηση καταχώρισης κοινοτικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισµό. 

4. Κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα που περιλαµβάνεται σε 
πολλαπλή αίτηση ή πολλαπλή καταχώριση είναι 
δυνατόν να αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. 
Συγκεκριµένα, µπορεί, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, 
να αποτελεί αντικείµενο αδειών εκµετάλλευσης, 
εµπράγµατων δικαιωµάτων, αναγκαστικής εκτέλεσης ή 
διαδικασίας αφερεγγυότητας, παραίτησης, ανανέωσης, 
εκχώρησης, αναστολής της δηµοσίευσης ή να 
κηρύσσεται άκυρο. Μια πολλαπλή αίτηση ή 
καταχώριση είναι δυνατόν να χωρίζεται σε ξεχωριστές 
αιτήσεις ή καταχωρίσεις µόνο υπό τους όρους του 
εκτελεστικού κανονισµού. 

Άρθρο 38 

Ηµεροµηνία κατάθεσης 

1. Ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την 
καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία τα έγγραφα που περιέχουν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 1 κατατίθενται στο Γραφείο ή, εάν η 
αίτηση έχει κατατεθεί στην κεντρική υπηρεσία 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κράτους µέλους ή στο 
γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux, στην 
υπηρεσία ή στο Γραφείο αυτό. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης που κατατέθηκε 
στην κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
κράτους µέλους ή στο γραφείο σχεδίων και 
υποδειγµάτων της Benelux και η οποία έφθασε στο 
Γραφείο µετά την πάροδο δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία είχαν κατατεθεί τα έγγραφα 
µε τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 1, είναι η ηµεροµηνία παραλαβής αυτών 
των εγγράφων από το Γραφείο. 

Άρθρο 39 

Ισοδυναµία της κοινοτικής κατάθεσης µε εθνική 
κατάθεση αίτησης 

Η αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος στην οποία έχει δοθεί ηµεροµηνία 
κατάθεσης ισοδυναµεί, στα κράτη µέλη, µε συνήθη 
εθνική κατάθεση, λαµβάνοντας, κατά περίπτωση, 
υπόψη το δικαίωµα προτεραιότητας του οποίου γίνεται 
επίκληση προς επίρρωση αυτής της αίτησης. 

Άρθρο 40 

Ταξινόµηση 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, 
ακολουθείται το παράρτηµα της συµφωνίας για την 
καθιέρωση διεθνούς ταξινόµησης των βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων του Λοκάρνο της 8ης 
Οκτωβρίου 1968. 

Τµήµα 2 

Προτεραιότητα 

Άρθρο 41 

∆ικαίωµα προτεραιότητας 

1. Το πρόσωπο το οποίο έχει νοµοτύπως καταθέσει 
αίτηση για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγµατος ή 
υποδείγµατος χρησιµότητας σε ένα ή για ένα από τα 
κράτη της σύµβασης των Παρισίων ή της συµφωνίας 
για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωµα, έχει, ως προς την 
κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγµα, 
ή για το υπόδειγµα χρησιµότητας, δικαίωµα 
προτεραιότητας επί έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της πρώτης αίτησης. 

2. ∆ικαίωµα προτεραιότητας θεωρείται ότι παρέχει κάθε 
κατάθεση που ισοδυναµεί µε συνήθη εθνική κατάθεση 
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε ή βάσει διµερών ή πολυµερών 
συµφωνιών. 

3. Ως "συνήθης εθνική κατάθεση", νοείται κάθε 
κατάθεση η οποία επιτρέπει να διαπιστώνεται η 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, ανεξάρτητα από 
την µετέπειτα πορεία της αίτησης αυτής. 

4. Μεταγενέστερη αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή 
υποδείγµατος για το οποίο έχει υποβληθεί 
προηγουµένως αίτηση καταχώρισης στο ίδιο και για το 
ίδιο κράτος, θεωρείται ως πρώτη αίτηση υπό την 
επιφύλαξη ότι, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
µεταγενέστερης αίτησης, η προγενέστερη αίτηση έχει 
αποσυρθεί, εγκαταλειφθεί ή απορριφθεί χωρίς να έχει 
προσφερθεί για δηµόσια έρευνα και να έχει 
δηµιουργήσει εκκρεµή δικαιώµατα και εφόσον δεν έχει 
χρησιµεύσει ως βάση για τη διεκδίκηση δικαιώµατος 
προτεραιότητας. Η προγενέστερη αίτηση δεν µπορεί 
πλέον να χρησιµεύσει για τη διεκδίκηση δικαιώµατος 
προτεραιότητας. 

5. Εάν η πρώτη κατάθεση πραγµατοποιήθηκε σε 
κράτος το οποίο δεν είναι µέρος της σύµβασης των 
Παρισίων, ή στη συµφωνία για την ίδρυση του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, οι παράγραφοι 1 
έως 4 εφαρµόζονται µόνο εφόσον το κράτος αυτό 
παρέχει, σύµφωνα µε δηµοσιευµένες διαπιστώσεις, 
βάσει κατάθεσης που έγινε στο Γραφείο, δικαίωµα 
προτεραιότητας, υπό προϋποθέσεις και µε 
αποτελέσµατα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στον 
παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 42 

∆ιεκδίκηση προτεραιότητας 

Ο υποβάλλων αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος ο οποίος προτίθεται να 
διεκδικήσει την προτεραιότητα προγενέστερης αίτησης, 
υποχρεούται να προσκοµίζει δήλωση προτεραιότητας 
και αντίγραφο της προηγούµενης αίτησης. Αν η 
γλώσσα της προγενέστερης αίτησης δεν είναι µία από 
τις γλώσσες του Γραφείου, τότε µπορεί να ζητά 
µετάφραση της προγενέστερης αίτησης σε µία από 
αυτές τις γλώσσες. 

Άρθρο 43 

Αποτέλεσµα του δικαιώµατος προτεραιότητας 



Αποτέλεσµα του δικαιώµατος προτεραιότητας είναι ότι 
η ηµεροµηνία προτεραιότητας θεωρείται ως η 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος για τους σκοπούς 
των άρθρων 5, 6, 7 και 22, του άρθρου 25 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και του άρθρου 50 
παράγραφος 1. 

Άρθρο 44 

Προτεραιότητα λόγω έκθεσης 

1. Αν ο υποβάλλων αίτηση για την καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος έχει διαθέσει στο 
κοινό προϊόντα στα οποία έχει ενσωµατωθεί ή 
εφαρµοσθεί σχέδιο ή υπόδειγµα, σε επίσηµη ή επίσηµα 
αναγνωρισµένη διεθνή έκθεση, σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση περί των διεθνών εκθέσεων που υπογράφηκε 
στο Παρίσι στις 22 Noεµβρίου 1928, δύναται, εφόσον 
υποβάλλει την αίτηση εντός έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία της πρώτης γνωστοποίησης των 
προϊόντων αυτών, να επικαλείται δικαίωµα 
προτεραιότητας από την ηµεροµηνία αυτή κατά την 
έννοια του άρθρου 43. 

2. Ο υποβάλλων αίτηση ο οποίος επιθυµεί να 
επικαλεστεί προτεραιότητα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, πρέπει να προσκοµίζει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι τα προϊόντα στα οποία έχει ενσωµατωθεί ή 
εφαρµοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγµα παρουσιάστηκαν 
στην έκθεση βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο 
εκτελεστικός κανονισµός. 

3. Η προτεραιότητα λόγω έκθεσης που χορηγείται σε 
ένα κράτος µέλος ή σε µια τρίτη χώρα δεν παρατείνει 
την προθεσµία προτεραιότητας που ορίζει το άρθρο 41. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 45 

Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων κατάθεσης των 
αιτήσεων 

1. Tο Γραφείο εξετάζει αν η αίτηση πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 36 
παράγραφος 1 προκειµένου να του χορηγήσει 
ηµεροµηνία κατάθεσης. 

2. Το Γραφείο εξετάζει: 

α) εάν η αίτηση πληροί τις άλλες προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 και, 
στην περίπτωση πολλαπλής αίτησης, στο άρθρο 37 
παράγραφοι 1 και 2, 

β) εάν η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισµό για την εφαρµογή 
των άρθρων 36 και 37, 

γ) εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 77 
παράγραφος 2, 

δ) σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας, εάν 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

3. Οι προϋποθέσεις για την εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων κατάθεσης ορίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισµό. 

Άρθρο 46 

Θεραπεύσιµα ελαττώµατα 

1. Όταν, κατά τη διενέργεια της εξέτασης δυνάµει του 
άρθρου 45, το Γραφείο διαπιστώνει ελαττώµατα που 
είναι δυνατόν να διορθωθούν, τότε καλεί τον αιτούντα 
να τα θεραπεύσει εντός της καθορισµένης προθεσµίας. 

2. Αν τα ελαττώµατα αφορούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 και ο αιτών 
συµµορφωθεί µε την πρόσκληση του Γραφείου εντός 
της ταχθείσας προθεσµίας, το Γραφείο θεωρεί ως 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης την ηµεροµηνία 
κατά την οποία θεραπεύθηκαν τα ελαττώµατα. Εάν τα 
ελαττώµατα δεν θεραπευθούν εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, η αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση για την 
καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

3. Αν τα ελαττώµατα αφορούν τις προϋποθέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής των τελών, που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2, στοιχεία α), 
β) και γ) και ο αιτών συµµορφωθεί µε την πρόσκληση 
του Γραφείου εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το 
Γραφείο χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης την 
ηµεροµηνία κατά την οποία είχε κατατεθεί αρχικά η 
αίτηση. Αν τα ελαττώµατα ή η µη καταβολή του τέλους 
δεν θεραπευθούν εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 

4. Αν τα ελαττώµατα αφορούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 45, παράγραφος 2, στοιχείο δ), 
και ο αιτών δεν τα θεραπεύσει εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, απόλλυται το δικαίωµα προτεραιότητας 
για την αίτηση. 

Άρθρο 47 

Λόγοι απόρριψης των αιτήσεων καταχώρισης 

1. Εάν το Γραφείο, κατά τη διενέργεια της εξέτασης 
δυνάµει του άρθρου 45, διαπιστώσει ότι το σχέδιο ή 
υπόδειγµα για το οποίο ζητείται προστασία: 

α) δεν ανταποκρίνεται στον ορισµό του άρθρου 3 
στοιχείο α), ή 

β) αντιβαίνει στη δηµόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, 

απορρίπτει την αίτηση. 

2. Η αίτηση δεν απορρίπτεται εάν δεν δοθεί 
προηγουµένως στον αιτούντα η δυνατότητα να 
αποσύρει ή να τροποποιήσει την αίτηση ή να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του. 

Άρθρο 48 

Καταχώριση 

Αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος και εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί 
δυνάµει του άρθρου 47, το Γραφείο καταχωρεί την 
αίτηση στο µητρώο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων ως καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα. Η καταχώριση στο Μητρώο φέρει την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38. 

Άρθρο 49 

∆ηµοσίευση 

Μετά την καταχώριση, το Γραφείο δηµοσιεύει το 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα στο 
δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων σύµφωνα 
µε το άρθρο 73 παράγραφος 1. Tο περιεχόµενο της 
δηµοσίευσης ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισµό. 



Άρθρο 50 

Αναστολή της δηµοσίευσης 

1. Ο υποβάλλων αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος µπορεί να ζητεί, κατά την 
κατάθεση της αίτησης, να αναστέλλεται η δηµοσίευση 
του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος για διάστηµα 30 µηνών από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης ή, αν διεκδικείται 
προτεραιότητα, από την ηµεροµηνία προτεραιότητας. 

2. Κατόπιν του αιτήµατος αυτού, εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 48, το 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
καταχωρίζεται στο Μητρώο, όµως ούτε η 
αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος ούτε 
άλλος φάκελος σχετικά µε την αίτηση προσφέρονται για 
δηµόσια έρευνα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 74 
παράγραφος 2. 

3. Το Γραφείο δηµοσιεύει στο δελτίο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων µνεία της αναστολής της 
δηµοσίευσης του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος. Η µνεία αυτή συνοδεύεται από 
πληροφορίες που καθιστούν γνωστή την ταυτότητα του 
δικαιούχου του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 
και όσες άλλες πληροφορίες απαιτεί ο εκτελεστικός 
κανονισµός. 

4. Κατά τη λήξη της προθεσµίας αναστολής ή 
οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της, αιτήσει του 
δικαιούχου, το Γραφείο προσφέρει για δηµόσια έρευνα 
το φάκελο και τις εγγραφές στο Μητρώο που αφορούν 
την αίτηση καταχώρισης και δηµοσιεύει το 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα στο 
δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, εφόσον, 
εντός της προθεσµίας που ορίζει ο εκτελεστικός 
οργανισµός: 

α) καταβάλλεται το τέλος δηµοσίευσης και, στην 
περίπτωση πολλαπλής αίτησης, το συµπληρωµατικό 
τέλος δηµοσίευσης, 

β) αν γίνει χρήση της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 
36 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εφόσον ο δικαιούχος 
καταθέτει στο Γραφείο αναπαράσταση του σχεδίου. 

Αν ο δικαιούχος δεν συµµορφωθεί µε αυτές τις 
διατάξεις, το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα λογίζεται ότι δεν παρήγαγε εξ υπαρχής 
κανένα από τα αποτελέσµατα που ορίζει ο παρών 
κανονισµός. 

5. Στην περίπτωση πολλαπλής αίτησης, η παράγραφος 
4 είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε ορισµένα µόνο από 
τα σχέδια και υποδείγµατα που συµπεριλαµβάνονται σε 
αυτή. 

6. Η έναρξη δίκης βάσει του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, διαρκούσης της 
περιόδου αναστολής της δηµοσίευσης, υπόκειται στην 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται 
στο Μητρώο και το φάκελο σχετικά µε την αίτηση έχουν 
ανακοινωθεί στο πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται 
η δικαστική ενέργεια. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ Ή ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 51 

Παραίτηση 

1. Η παραίτηση από καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα δηλώνεται εγγράφως στο Γραφείο από το 
δικαιούχο. Παράγει αποτελέσµατα µόνο µετά την 
καταχώρισή της στο Μητρώο. 

2. Εάν το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα που υπόκειται 
σε αναστολή της δηµοσίευσης αποτελέσει αντικείµενο 
παραίτησης, λογίζεται ότι δεν υπέφερε, εξ υπαρχής, 
κανένα από τα αποτελέσµατα τα οποία προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισµό. 

3. Το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
δύναται να αποτελέσει αντικείµενο µερικής παραίτησης, 
µε τον όρο ότι η τροποποιηµένη µορφή του πληροί τις 
προϋποθέσεις χορήγησης προστασίας και ότι η 
ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγµατος διατηρείται. 

4. Η παραίτηση καταχωρείται µόνο µε τη συναίνεση του 
δικαιούχου ενός δικαιώµατος που έχει σηµειωθεί στο 
Μητρώο. Εάν έχει καταχωρισθεί άδεια εκµετάλλευσης 
στο Μητρώο, η παραίτηση σηµειώνεται στο Μητρώο 
µόνο εάν ο δικαιούχος του καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος αποδεικνύει ότι έχει 
ενηµερώσει τον κάτοχο της άδειας εκµετάλλευσης για 
την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Η σηµείωση γίνεται 
κατά την εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπει ο 
εκτελεστικός κανονισµός. 

5. Εάν ασκηθεί αγωγή προς διεκδίκηση του 
δικαιώµατος επί καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, κατ' εφαρµογήν του άρθρου 14, ενώπιον 
δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, το 
Γραφείο δεν καταχωρεί την παραίτηση στο Μητρώο 
χωρίς τη συναίνεση του αιτούντος. 

Άρθρο 52 

Αίτηση ακυρότητας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, παράγραφοι 2, 3, 
4 και 5, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και 
κάθε δηµόσια αρχή που νοµιµοποιείται προς τούτο, 
µπορεί να υποβάλλει στο Γραφείο αίτηση ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Η αίτηση κατατίθεται εγγράφως και είναι 
αιτιολογηµένη. Η αίτηση θεωρείται ότι κατατέθηκε µόνο 
µετά την καταβολή του τέλους της αίτησης ακυρότητας. 

3. Η αίτηση ακυρότητας είναι απαράδεκτη εάν 
δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων έχει 
εκδώσει απόφαση µεταξύ των ιδίων διαδίκων επί 
αιτήσεως η οποία έχει το ίδιο αντικείµενο και για τους 
αυτούς λόγους και η εν λόγω απόφαση έχει αποκτήσει 
ισχύ δεδικασµένου. 

Άρθρο 53 

Εξέταση της αίτησης 

1. Εάν το Γραφείο διαπιστώσει ότι η αίτηση ακυρότητας 
είναι παραδεκτή, εξετάζει κατά πόσον οι λόγοι 
ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 25 δεν 
επιτρέπουν τη διατήρηση του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Κατά την εξέταση της αίτησης, η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε τον εκτελεστικό κανονισµό, το Γραφείο 
καλεί τα µέρη, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, εντός της 



προθεσµίας που τάσσει, σχετικά µε τις προτάσεις των 
άλλων διαδίκων ή τις δικές του. 

3. Η απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
σηµειώνεται στο Μητρώο µόλις καταστεί τελεσίδικη. 

Άρθρο 54 

Συµµετοχή του εικαζόµενου προσβολέα στη διαδικασία 

1. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
και µέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το 
Γραφείο, οποιοσδήποτε τρίτος αποδεικνύει ότι έχει 
κινηθεί κατ' αυτού διαδικασία 
παραποίησης/αποµίµησης του ιδίου κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγµατος µπορεί να συµµετάσχει στη διαδικασία 
ακυρότητας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός 
τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
ασκήθηκε η αγωγή παραποίησης/αποµίµησης. 

Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ως προς οποιονδήποτε 
τρίτο ο οποίος αποδεικνύει τόσο ότι ο δικαιούχος του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ζήτησε την παύση 
της εικαζόµενης παραποίησης/αποµίµησης του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος όσο και ότι άσκησε 
κατά του εν λόγω κατόχου αγωγή, προκειµένου να 
διαπιστωθεί δικαστικώς ότι δεν διαπράττει προσβολή. 

2. Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία κατατίθεται 
εγγράφως και είναι αιτιολογηµένη. Παράγει 
αποτελέσµατα µόνο µετά την καταβολή του τέλους που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2. Ακολούθως, 
η αίτηση αντιµετωπίζεται ως αίτηση περί ακυρότητας, 
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται 
από τον εκτελεστικό κανονισµό. 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Άρθρο 55 

Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή 

1. Οι αποφάσεις των εξεταστών, του τµήµατος 
διαχείρισης των σηµάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων 
και των νοµικών θεµάτων καθώς και του ακυρωτικού 
τµήµατος, υπόκεινται σε προσφυγή η οποία έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσµα. 

2. Κατά απόφασης που δεν περατώνει τη διαδικασία 
ως προς έναν εκ των διαδίκων µπορεί να ασκείται 
προσφυγή µόνο από κοινού µε την οριστική απόφαση, 
εκτός εάν η εν λόγω απόφαση επιτρέπει την άσκηση 
χωριστής προσφυγής. 

Άρθρο 56 

Πρόσωπα νοµιµοποιούµενα να ασκήσουν προσφυγή 
και να είναι διάδικοι 

Κάθε διάδικος σε διαδικασία για την οποία εκδόθηκε 
απόφαση µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατ' αυτής, 
κατά το µέρος που η απόφαση αυτή δεν τον δικαιώνει. 
Οι λοιποί διάδικοι στην εν λόγω διαδικασία καθίστανται 
αυτοδικαίως διάδικοι στη διαδικασία προσφυγής. 

Άρθρο 57 

Προθεσµία και τύπος της προσφυγής 

Η προσφυγή πρέπει να ασκείται εγγράφως στο 
Γραφείο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης. Η 

προσφυγή λογίζεται 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. 

Άρθρο 58 

Προδικαστική αναθεώρηση 

1. Εάν το τµήµα του οποίου προσβάλλεται η απόφαση 
θεωρήσει ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή και βάσιµη, 
διορθώνει την απόφασή του. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρµόζεται όταν κατά τη διαδικασία ο προσφεύγων 
είναι αντιµέτωπος µε άλλο διάδικο. 

2. Εάν η απόφαση δεν διορθωθεί εντός ενός µηνός 
από την παραλαβή του υποµνήµατος που εκθέτει τους 
λόγους της προσφυγής, η προσφυγή παραπέµπεται 
αµέσως στο συµβούλιο προσφυγών, χωρίς να 
διατυπωθεί γνώµη επί της ουσίας. 

Άρθρο 59 

Εξέταση της προσφυγής 

1. Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συµβούλιο 
προσφυγών εξετάζει εάν είναι και κατ' ουσίαν βάσιµη. 

2. Κατά την εξέταση της προσφυγής, το συµβούλιο 
προσφυγών καλεί τους διαδίκους, όσες φορές κρίνει 
αναγκαίο, να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, εντός 
της προθεσµίας που τάσσει, σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις που τους έχει απευθύνει ή που 
προέρχονται από τους λοιπούς διαδίκους. 

Άρθρο 60 

Αποφάσεις επί προσφυγών 

1. 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 για τα 
περαιτέρω. 

2. Εάν 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 τα πραγµατικά περιστατικά της 
υπόθεσης παραµένουν τα ίδια. 

3. Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών 
παράγουν αποτελέσµατα µόνο από τη λήξη της 
προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 61 
παράγραφος 5 ή, αν εντός της προθεσµίας αυτής έχει 
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από της απορρίψεώς της. 

Άρθρο 61 

Προσφυγές ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

1. Ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µπορούν να ασκούνται προσφυγές κατά 
αποφάσεων του συµβουλίου προσφυγών. 

2. Η προσφυγή µπορεί να ασκείται για λόγους 
αναρµοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, 
παράβασης της συνθήκης, του παρόντος κανονισµού 
και οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού µε την 
εφαρµογή τους ή λόγω κατάχρησης εξουσίας. 



3. Tο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δύναται 
να ακυρώνει ή να τροποποιεί την προσβαλλόµενη 
απόφαση. 

4. ∆ικαίωµα προσφυγής έχει κάθε συµµετέχων στη 
διαδικασία ενώπιον του συµβουλίου προσφυγών, κατά 
το µέρος που η απόφαση αυτή δεν τον δικαιώνει. 

5. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης του 
συµβουλίου προσφυγών. 

6. Tο Γραφείο υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του ∆ικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Τµήµα 1 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 62 

Αιτιολόγηση των αποφάσεων 

Οι αποφάσεις του Γραφείου είναι αιτιολογηµένες. 
Στηρίζονται µόνο στους λόγους ή στα αποδεικτικά 
στοιχεία επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα 
να λάβουν θέση. 

Άρθρο 63 

Αυτεπάγγελτη εξέταση των πραγµατικών περιστατικών 
από το Γραφείο 

1. Κατά την ενώπιόν του διαδικασία, το Γραφείο 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως τα πραγµατικά περιστατικά. 
Εντούτοις, σε αγωγή ακυρότητας, η εξέταση 
περιορίζεται στα επιχειρήµατα που προβάλλουν οι 
διάδικοι καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς 
αιτήµατα. 

2. Το Γραφείο µπορεί να µη λαµβάνει υπόψη τα 
πραγµατικά περιστατικά που δεν επικαλέστηκαν ή τα 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν προσκόµισαν 
εγκαίρως οι διάδικοι. 

Άρθρο 64 

Προφορική διαδικασία 

1. Το Γραφείο αποφασίζει τη διεξαγωγή προφορικής 
διαδικασίας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ' αίτηση ενός 
εκ των διαδίκων, εάν το θεωρήσει σκόπιµο. 

2. Η προφορική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της 
απαγγελίας της απόφασης, είναι δηµόσια, εφόσον δεν 
υπάρχει αντίθετη απόφαση του επιληφθέντος 
τµήµατος, σε περίπτωση όπου η δηµοσιότητα θα 
µπορούσε να έχει ιδίως για ένα εκ των διαδίκων, 
σοβαρές και άδικες επιπτώσεις. 

Άρθρο 65 

Αποδεικτική διαδικασία 

1. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου, 
επιτρέπονται ιδίως τα ακόλουθα αποδεικτικά µέσα: 

α) εξέταση των διαδίκων, 

β) αίτηση παροχής πληροφοριών, 

γ) προσκόµιση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, 

δ) εξέταση µαρτύρων, 

ε) πραγµατογνωµοσύνη, 

στ) έγγραφες, ένορκες ή υπεύθυνες δηλώσεις ή 
δηλώσεις οι οποίες έχουν ισοδύναµο αποτέλεσµα, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους στο οποίο 
συντάσσονται. 

2. Το επιληφθέν τµήµα του Γραφείου µπορεί να 
αναθέτει σε ένα από τα µέλη του τη διεξαγωγή της 
αποδεικτικής διαδικασίας. 

3. Εάν το Γραφείο κρίνει απαραίτητη την προφορική 
εξέταση διαδίκου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα, 
κλητεύει το εν λόγω πρόσωπο να εµφανισθεί ενώπιόν 
του. 

4. Οι διάδικοι ενηµερώνονται για την εξέταση µάρτυρα 
ή πραγµατογνώµονα ενώπιον του Γραφείου. Έχουν το 
δικαίωµα να παρίστανται και να υποβάλλουν ερωτήσεις 
στο µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα. 

Άρθρο 66 

Κοινοποίηση 

Tο Γραφείο κοινοποιεί αυτεπάγγελτα στους 
ενδιαφερόµενους όλες τις αποφάσεις και κλητεύσεις για 
εµφάνιση ενώπιόν του καθώς και τις γνωστοποιήσεις 
που αποτελούν αφετηρία προθεσµιών ή των οποίων η 
κοινοποίηση προβλέπεται από άλλες διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού και του εκτελεστικού κανονισµού 
ή διατάσσεται από τον πρόεδρο του Γραφείου. 

Άρθρο 67 

Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση 
(Restitutio in integrum) 

1. Ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος ή οποιοσδήποτε άλλος 
διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου ο οποίος, 
παρ' ότι απέδειξε όλη την επιµέλεια που επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθεσµία 
έναντι του Γραφείου, αποκαθίσταται, µετά από αίτησή 
του, στα δικαιώµατά του, εάν το κώλυµα είχε ως άµεση 
συνέπεια, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, την 
απώλεια δικαιώµατος ή ένδικου µέσου. 

2. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως εντός δύο 
µηνών αφότου έπαυσε να υφίσταται το κώλυµα. Η µη 
διενεργηθείσα πράξη πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα 
στην προθεσµία αυτή. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί εντός 
έτους από τη λήξη της µη τηρηθείσας προθεσµίας, 
θεωρείται απαράδεκτη. Σε περίπτωση µη υποβολής 
αίτησης για ανανέωση της καταχώρισης ή µη 
καταβολής του τέλους ανανέωσης, η πρόσθετη 
προθεσµία των έξι µηνών που προβλέπεται από το 
άρθρο 13 παράγραφος 3, αφαιρείται από την ετήσια 
προθεσµία. 

3. Η αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να 
αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά και τους λόγους 
που προβάλλονται για την υποστήριξή της. Θεωρείται 
ότι έχει υποβληθεί µόνον αφού καταβληθεί το τέλος 
επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα 
κατάσταση. 

4. Το τµήµα που είναι αρµόδιο να αποφασίσει για τη µη 
διενεργηθείσα πράξη, αποφασίζει και για την αίτηση. 



5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 
41 παράγραφος 1. 

6. Εφόσον ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος αποκατασταθεί στα 
δικαιώµατά του, δεν µπορεί να τα επικαλείται έναντι 
τρίτου, ο οποίος, κατά το διάστηµα µεταξύ της 
απώλειας του δικαιώµατος σχετικά µε την αίτηση ή την 
καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος και της 
δηµοσίευσης της µνείας για την αποκατάσταση του 
δικαιώµατος αυτού, έθεσε καλόπιστα σε εµπορία 
προϊόντα στα οποία έχει ενσωµατωθεί ή εφαρµοσθεί 
σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο εµπίπτει στο πεδίο 
προστασίας του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

7. Ο τρίτος που µπορεί να επικαλεστεί την παράγραφο 
6, µπορεί να ασκεί τριτανακοπή κατά της απόφασης για 
αποκατάσταση των δικαιωµάτων του αιτούντος ή του 
δικαιούχου του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της µνείας για την αποκατάσταση του 
δικαιώµατος. 

8. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει το δικαίωµα κράτους 
µέλους να διατάσσει επαναφορά των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση ως προς τις προθεσµίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και που πρέπει 
να τηρούνται έναντι των αρχών του εν λόγω κράτους. 

Άρθρο 68 

Παραποµπή στις γενικές αρχές 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δικονοµική 
διάταξη στον παρόντα κανονισµό, τον εκτελεστικό 
κανονισµό, τον κανονισµό για τα τέλη ή τον κανονισµό 
διαδικασίας των τµηµάτων προσφυγών, το Γραφείο 
λαµβάνει υπόψη του τις σχετικές αρχές που γίνονται 
γενικά δεκτές στα κράτη µέλη. 

Άρθρο 69 

Λήξη των οικονοµικών υποχρεώσεων 

1. Το δικαίωµα του Γραφείου να απαιτεί την καταβολή 
τελών, παραγράφεται τέσσερα έτη από το τέλος του 
ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο το τέλος κατέστη 
απαιτητό. 

2. Τα δικαιώµατα κατά του Γραφείου όσον αφορά την 
επιστροφή τελών ή ποσών που εισπράχθηκαν απ' αυτό 
καθ' υπέρβαση των οφειλοµένων, παραγράφονται 
τέσσερα έτη από το τέλος του ηµερολογιακού έτους 
κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωµα. 

3. Η προθεσµία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2 διακόπτεται στην περίπτωση της παραγράφου 1, 
µε πρόσκληση εξόφλησης του τέλους και, στην 
περίπτωση της παραγράφου 2, µε ειδική προς τούτο 
γραπτή αίτηση. Η προθεσµία αυτή αρχίζει εκ νέου να 
µετράται από την ηµεροµηνία της διακοπής και λήγει το 
αργότερο έξι έτη µετά το τέλος του ηµερολογιακού 
έτους κατά τη διάρκεια του οποίου άρχισε για πρώτη 
φορά να µετράται, εκτός εάν, εν τω µεταξύ, ασκηθεί 
αγωγή για την ικανοποίηση αυτού του δικαιώµατος. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία λήγει το νωρίτερο 
ένα έτος από την ηµεροµηνία κατά την οποία η 
απόφαση απέκτησε ισχύ δεδικασµένου. 

Τµήµα 2 

Έξοδα 

Άρθρο 70 

Κατανοµή των εξόδων 

1. Ο ηττηθείς διάδικος σε διαδικασία ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή 
σε διαδικασία προσφυγής βαρύνεται µε τα τέλη που 
κατέβαλε ο αντίδικος καθώς και όλα τα συναφή 
δικαστικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των 
οδοιπορικών και εξόδων διαµονής καθώς και της 
αµοιβής αντιπροσώπου, συµβούλου ή δικηγόρου, 
εντός των ορίων που έχουν επιβληθεί για κάθε 
κατηγορία εξόδων σύµφωνα µε τους όρους που 
προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισµός. 

2. Εντούτοις, στο βαθµό που τυχόν οι διάδικοι ενίκησαν 
και ηττήθηκαν µερικώς, ή εάν αυτό υπαγορεύεται από 
λόγους ευθυδικίας, το ακυρωτικό τµήµα ή το συµβούλιο 
προσφυγών αποφασίζει διαφορετική κατανοµή των 
εξόδων. 

3. Ο διάδικος ο οποίος περατώνει τη διαδικασία 
παραιτούµενος από καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα ή µη ανανεώνοντας την καταχώρισή του ή 
αποσύροντας την αίτηση περί ακυρότητας ή την 
προσφυγή του, βαρύνεται µε τα τέλη και τα έξοδα στα 
οποία έχει υποβληθεί ο αντίδικος, όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2. 

4. Σε περίπτωση καταργήσεως της δίκης, το ακυρωτικό 
τµήµα ή το συµβούλιο προσφυγών κανονίζει τα έξοδα 
κατά την κρίση του. 

5. Εφόσον οι διάδικοι συµφωνήσουν ενώπιον του 
ακυρωτικού τµήµατος ή του συµβουλίου προσφυγών 
για κατανοµή των εξόδων διαφορετική από εκείνη που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, το οικείο 
τµήµα λαµβάνει υπό σηµείωση αυτή τη συµφωνία. 

6. Η γραµµατεία του ακυρωτικού τµήµατος ή του 
συµβουλίου προσφυγών ορίζει, κατόπιν αιτήσεως, το 
ποσό των εξόδων που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα 
µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5. Tο ποσό αυτό 
µπορεί να επανεξετάζεται µε απόφαση του ακυρωτικού 
τµήµατος ή του συµβουλίου προσφυγών κατόπιν 
αιτήσεως που υποβάλλεται εντός της τασσόµενης από 
τον εκτελεστικό κανονισµό προθεσµίας. 

Άρθρο 71 

Εκτέλεση των αποφάσεων για τον καθορισµό των 
εξόδων 

1. Η τελεσίδικη απόφαση του Γραφείου σχετικά µε τον 
καθορισµό του ποσού των εξόδων είναι τίτλος 
εκτελεστός. 

2. Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τους κανόνες 
της πολιτικής δικονοµίας που ισχύουν στο κράτος στο 
έδαφος του οποίου διεξάγεται η εκτέλεση. Ο 
εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται στην απόφαση, χωρίς 
άλλο έλεγχο πέρα από τον έλεγχο της γνησιότητας του 
τίτλου, από την εθνική αρχή την οποία ορίζει η 
κυβέρνηση κάθε κράτους µέλους για το σκοπό αυτό, η 
οποία τη γνωστοποιεί στο Γραφείο και στο ∆ικαστήριο. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών κατ' 
αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο επισπεύδων µπορεί να 
προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση σύµφωνα µε το 
εθνικό δίκαιο, προσφεύγοντας απευθείας στο αρµόδιο 
όργανο. 



4. Η αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να αναστέλλεται 
µόνο µε απόφαση του ∆ικαστηρίου. Εντούτοις, ο 
έλεγχος της νοµιµότητας των µέσων εκτέλεσης 
υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων του 
οικείου κράτους µέλους. 

Τµήµα 3 

Ενηµέρωση του κοινού και των αρχών των κρατών 
µελών 

Άρθρο 72 

Μητρώο Κοινοτικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων 

Tο Γραφείο τηρεί Μητρώο µε την ονοµασία "Μητρώο 
Κοινοτικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων", όπου 
σηµειώνονται όλα τα στοιχεία των οποίων η 
καταχώριση προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό 
ή από τον εκτελεστικό κανονισµό. Tο Μητρώο 
προσφέρεται για δηµόσια έρευνα υπό την επιφύλαξη 
του άρθρου 50 παράγραφος 2. 

Άρθρο 73 

Περιοδικές εκδόσεις 

1. Tο Γραφείο δηµοσιεύει περιοδικά ένα "∆ελτίο 
Κοινοτικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων", το οποίο 
περιλαµβάνει τις καταχωρίσεις του Μητρώου που 
προσφέρονται σε δηµόσια έρευνα καθώς και άλλα 
στοιχεία των οποίων η δηµοσίευση προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισµό ή στον εκτελεστικό κανονισµό. 

2. Ανακοινώσεις και πληροφορίες γενικής φύσεως από 
τον πρόεδρο του Γραφείου, καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία σχετική µε τον παρόντα κανονισµό ή την 
εφαρµογή του, δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα 
του Γραφείου. 

Άρθρο 74 

∆ηµόσια έρευνα 

1. Οι φάκελοι σχετικά µε αιτήσεις για την καταχώριση 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων που δεν έχουν 
δηµοσιευθεί ακόµη ή οι φάκελοι σχετικά µε 
καταχωρηµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα για τα 
οποία έχει ληφθεί το µέτρο της αναστολής της 
δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 50 ή για τα οποία, 
κατά την εφαρµογή του µέτρου αυτού, υποβλήθηκε 
παραίτηση πριν ή κατά τη λήξη της περιόδου 
αναστολής, δεν προσφέρονται για δηµόσια έρευνα 
χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος ή του δικαιούχου 
του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου και 
υποδείγµατος. 

2. Οποιοσδήποτε αποδεικνύει έννοµο συµφέρον 
µπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος ή του 
δικαιούχου του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, να µελετά το φάκελο πριν από τη 
δηµοσίευση ή µετά την παραίτηση από αυτόν, στην 
περίπτωση της παραγράφου 1. 

Η διάταξη αυτή ισχύει ιδίως εάν ο ενδιαφερόµενος 
αποδείξει ότι ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος έχει προβεί σε 
ενέργειες προκειµένου να επικαλεστεί έναντι αυτού 
δικαιώµατα βάσει του καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

3. Μετά τη δηµοσίευση της καταχώρισης του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, ο φάκελος προσφέρεται σε 
δηµόσια έρευνα, κατόπιν αιτήµατος. 

4. Εντούτοις, όταν ένας φάκελος προσφέρεται σε 
δηµόσια έρευνα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3, 
ορισµένα από τα έγγραφά του µπορεί να εξαιρούνται 
σύµφωνα µε τον εκτελεστικό κανονισµό. 

Άρθρο 75 

∆ιοικητική συνεργασία 

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού 
ή των εθνικών νοµοθεσιών, το Γραφείο και τα 
δικαστήρια ή άλλες αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, αµοιβαία συνδροµή 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες ή φακέλους. 

Η δηµόσια έρευνα φακέλων από τα δικαστήρια, τις 
εισαγγελίες ή τις κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας, δεν υπόκειται στους περιορισµούς που 
προβλέπονται στο άρθρο 74. 

Άρθρο 76 

Ανταλλαγή δηµοσιεύσεων 

1. Tο Γραφείο και οι κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών µελών ανταλλάσσουν δωρεάν 
κατόπιν αιτήµατος και για την κάλυψη των αναγκών 
τους ένα ή περισσότερα αντίτυπα των αντίστοιχων 
δηµοσιεύσεών τους. 

2. Tο Γραφείο µπορεί να συνάπτει συµφωνίες σχετικά 
µε την ανταλλαγή ή την αποστολή δηµοσιεύσεων. 

Τµήµα 4 

Εκπροσώπηση 

Άρθρο 77 

Γενικές αρχές εκπροσώπησης 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ουδείς 
υποχρεούται να ορίζει αντιπρόσωπο ενώπιον του 
Γραφείου. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, δεύτερο 
εδάφιο, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν 
την κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγµατική και 
ενεργό βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση στην 
Κοινότητα, πρέπει να εκπροσωπούνται ενώπιον του 
Γραφείου, σύµφωνα µε το άρθρο 78 παράγραφος 1 σε 
κάθε διαδικασία που προβλέπει ο παρών κανονισµός, 
εκτός από την κατάθεση αίτησης για καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. Στον εκτελεστικό 
κανονισµό µπορούν να προβλεφθούν και άλλες 
εξαιρέσεις. 

3. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την 
κατοικία ή την έδρα τους ή πραγµατική και ενεργό 
βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση στην Κοινότητα, 
µπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον του Γραφείου 
από υπάλληλό τους, ο οποίος πρέπει να καταθέτει στο 
εν λόγω Γραφείο πληρεξούσιο που εισάγεται στο 
φάκελο. Οι σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισµό. 

Ο υπάλληλος νοµικού προσώπου που αναφέρει η 
παρούσα παράγραφος µπορεί να εκπροσωπεί και 
άλλα νοµικά πρόσωπα που συνδέονται οικονοµικά µε 
το πρόσωπο αυτό, ακόµη και αν δεν έχουν την κατοικία 
τους, την έδρα τους ή άλλη πραγµατική και ενεργό 
βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση εντός της 
Κοινότητας. 

Άρθρο 78 



Επαγγελµατική εκπροσώπηση 

1. Η εκπροσώπηση φυσικών ή νοµικών προσώπων σε 
διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού, αναλαµβάνεται µόνον: 

α) από δικηγόρο ο οποίος δικαιούται να ασκεί 
δικηγορία σε ένα από τα κράτη µέλη και είναι 
εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας, εφόσον, στο 
συγκεκριµένο κράτος, µπορεί να ενεργεί ως 
πληρεξούσιος σε θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ή 

β) από εγκεκριµένο πληρεξούσιο, ο οποίος είναι 
εγγεγραµµένος στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 89 παράγραφος 1 σηµείο β) του κανονισµού για 
το κοινοτικό σήµα, 

γ) από κάθε άλλο πρόσωπο εγγεγραµµένο στον ειδικό 
κατάλογο των εγκεκριµένων πληρεξουσίων για θέµατα 
σχεδίων και υποδειγµάτων, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4. 

2. Tα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχείο γ), έχουν µόνον εξουσία εκπροσώπησης 
τρίτων στις διαδικασίες για θέµατα σχεδίων και 
υποδειγµάτων ενώπιον του Γραφείου. 

3. Ο εκτελεστικός κανονισµός παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι 
πληρεξούσιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο 
ενυπόγραφο πληρεξούσιο που εισάγεται στο φάκελο. 

4. Στον ειδικό κατάλογο εγκεκριµένων πληρεξουσίων 
για θέµατα σχεδίων και υποδειγµάτων µπορεί να 
εγγράφεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο: 

α) είναι υπήκοος κράτους µέλους, 

β) έχει την επαγγελµατική του κατοικία ή τον τόπο 
εργασίας του στην Κοινότητα, 

γ) δικαιούται να εκπροσωπεί φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα σε θέµατα σχεδίων και υποδειγµάτων 
ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας κράτους µέλους ή ενώπιον του Γραφείου 
Σχεδίων και Υποδειγµάτων της Benelux. Όταν, στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος, η απονοµή της ιδιότητας 
εκπροσώπησης φυσικών ή νοµικών προσώπων σε 
θέµατα σχεδίων και υποδειγµάτων δεν εξαρτάται από 
την κατοχή ειδικών επαγγελµατικών προσόντων, τα 
πρόσωπα τα οποία ζητούν την εγγραφή τους στον 
κατάλογο πρέπει να έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε 
θέµατα σχεδίων και υποδειγµάτων ενώπιον της 
κεντρικής υπηρεσίας βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του εν 
λόγω κράτους τουλάχιστον επί πέντε χρόνια. Ωστόσο, 
τα πρόσωπα των οποίων τα επαγγελµατικά προσόντα 
για να εξασφαλίζουν, σε θέµατα σχεδίων ή 
υποδειγµάτων, την εκπροσώπηση φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ενός εκ των κρατών µελών, 
αναγνωρίζονται επισήµως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
του κράτους αυτού, εξαιρούνται από αυτό τον όρο 
άσκησης επαγγέλµατος. 

5. Η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως, 
συνοδευόµενης από βεβαίωση της κεντρικής 
υπηρεσίας βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του οικείου 
κράτους µέλους, η οποία πρέπει να πιστοποιεί ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω 
παραγράφου. 

6. Ο πρόεδρος του Γραφείου µπορεί να επιτρέπει 
παρέκκλιση από: 

α) τη διάταξη της παραγράφου 4 στοιχείο α), σε ειδικές 
περιπτώσεις, 

β) τη διάταξη της παραγράφου 4 στοιχείο γ) δεύτερο 
εδάφιο, αν ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει αποκτήσει την 
απαιτούµενη ιδιότητα µε άλλο τρόπο. 

7. Ο εκτελεστικός κανονισµός καθορίζει τις 
προϋποθέσεις διαγραφής ενός προσώπου από τον 
κατάλογο των εγκεκριµένων πληρεξουσίων. 

ΤΙΤΛΟΣ IX 

∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Τµήµα 1 

∆ικαιοδοσία και εκτέλεση 

Άρθρο 79 

Εφαρµογή της σύµβασης για την εκτέλεση 

1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα 
κανονισµό, στις διαδικασίες σχετικά µε τα κοινοτικά 
σχέδια και υποδείγµατα και στις αιτήσεις για την 
καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
καθώς και στις διαδικασίες σχετικά µε αγωγές που 
ασκούνται βάσει κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
και εθνικών σχεδίων ή υποδειγµάτων που απολαύουν 
σωρευτικής προστασίας, εφαρµόζεται η σύµβαση για 
τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεµβρίου 1968(7), εφεξής 
αποκαλούµενη "σύµβαση για την εκτέλεση". 

2. Οι διατάξεις της σύµβασης για την εκτέλεση που 
εφαρµόζονται δυνάµει της παραγράφου 1, παράγουν 
αποτελέσµατα σε κάθε κράτος µέλος αποκλειστικά στο 
κείµενο της σύµβασης το οποίο ισχύει για το 
συγκεκριµένο κράτος σε δεδοµένη στιγµή. 

3. Στην περίπτωση των διαδικασιών όσον αφορά τις 
αγωγές και αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 81: 

α) δεν εφαρµόζονται το άρθρο 2, το άρθρο 4, το άρθρο 
5 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 το άρθρο 16 παράγραφος 3 
και το άρθρο 24 της σύµβασης για την εκτέλεση, 

β) τα άρθρα 17 και 18 της σύµβασης για την εκτέλεση 
εφαρµόζονται, τηρουµένων των ορίων του άρθρου 83 
παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού, 

γ) οι διατάξεις του τίτλου II της σύµβασης για την 
εκτέλεση οι οποίες εφαρµόζονται σε πρόσωπα που 
έχουν την κατοικία τους σε κράτος µέλος, εφαρµόζονται 
και στα πρόσωπα που δεν έχουν µεν την κατοικία τους 
σε κράτος µέλος έχουν όµως εγκατάσταση σε αυτό. 

4. Οι διατάξεις της σύµβασης για την εκτέλεση δεν 
παράγουν αποτελέσµατα σε κράτος µέλος στο οποίο η 
εν λόγω σύµβαση δεν έχει ακόµη τεθεί σε εφαρµογή. 
Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η σύµβαση για την εκτέλεση, οι 
διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, διέπονται στο συγκεκριµένο κράτος 
µέλος από οποιαδήποτε διµερή ή πολυµερή σύµβαση 
που διέπει τη σχέση του µε ένα άλλο ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος ή, αν δεν υπάρχει ανάλογη σύµβαση, 
από το εθνικό δίκαιο για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων. 



Τµήµα 2 

∆ιαφορές σχετικά µε την παραποίηση/αποµίµηση και 
µε την ακυρότητα των κοινοτικών σχεδίων και 

υποδειγµάτων 

Άρθρο 80 

∆ικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 

1. Tα κράτη µέλη ορίζουν στο έδαφός τους τον 
µικρότερο δυνατό αριθµό πρωτοβάθµιων και 
δευτεροβάθµιων εθνικών δικαστηρίων (εφεξής 
καλούνται "δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων"), τα οποία ασκούν τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται µε τον παρόντα κανονισµό. 

2. Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή το 
αργότερο στις 6 Μαρτίου 2005 *, τον κατάλογο των 
δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων µε 
τις ονοµασίες τους και την κατά τόπο αρµοδιότητά τους. 

3. Κάθε µεταβολή που επέρχεται µετά την 
προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 ανακοίνωση και 
που έχει σχέση µε τον αριθµό, τις ονοµασίες και την 
κατά τόπο αρµοδιότητα των δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, γνωστοποιείται αµελλητί 
από το οικείο κράτος µέλος στην Επιτροπή. 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 κοινοποιούνται από την 
Επιτροπή στα κράτη µέλη και δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

5. Μέχρις ότου το κράτος µέλος γνωστοποιήσει τον 
κατάλογο που ορίζεται στην παράγραφο 2, κάθε 
διαδικασία που προκύπτει από αγωγή βάσει του 
άρθρου 81 και για την οποία τα δικαστήρια του κράτους 
αυτού είναι αρµόδια κατ' εφαρµογήν του άρθρου 82, 
φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου του εν λόγω κράτους 
που θα ήταν κατά τόπον και καθ' ύλην αρµόδιο εάν 
επρόκειτο για διαδικασία σχετική µε καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγµατος του κράτους αυτού. 

Άρθρο 81 

∆ικαιοδοσία σε υπόθεση παραποίησης/αποµίµησης και 
ακυρότητας 

Tα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία: 

α) επί αγωγών περί παραποίησης/αποµίµησης και -αν 
επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου- αγωγών για 
επαπειλούµενη παραποίηση/αποµίµηση κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, 

β) επί αγωγών για την διαπίστωση µη 
παραποίησης/αποµίµησης κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, αν επιτρέπεται βάσει του εθνικού 
δικαίου, 

γ) επί αγωγών περί ακυρότητας ενός µη 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 

δ) επί ανταγωγών περί ακυρότητας ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, οι οποίες ασκούνται στο 
πλαίσιο των αγωγών βάσει του στοιχείου α). 

Άρθρο 82 

∆ιεθνής δικαιοδοσία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού καθώς και των διατάξεων της σύµβασης 
για την εκτέλεση που εφαρµόζονται δυνάµει του 

άρθρου 79, οι διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές 
και αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81, 
διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
µέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο εναγόµενος ή, 
αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη µέλη, σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος στο οποίο έχει 
εγκατάσταση. 

2. Αν ο εναγόµενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε 
εγκατάσταση στο έδαφος κράτους µέλους, οι 
διαδικασίες αυτές διεξάγονται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο έχει την 
κατοικία του ο ενάγων ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα 
από τα κράτη µέλη, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος έχει 
εγκατάσταση. 

3. Αν ούτε ο εναγόµενος ούτε ο ενάγων έχουν τέτοια 
κατοικία ή εγκατάσταση, τότε οι διαδικασίες αυτές 
διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
µέλους όπου εδρεύει το Γραφείο. 

4. Παρά τις παραγράφους 1, 2 και 3: 

α) εφαρµόζεται το άρθρο 17 της σύµβασης για την 
εκτέλεση, όταν οι διάδικοι συµφωνούν να έχει 
δικαιοδοσία ένα άλλο δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων, 

β) εφαρµόζεται το άρθρο 18 της σύµβασης για την 
εκτέλεση, όταν ο εναγόµενος παρίσταται ενώπιον 
άλλου δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων. 

5. Οι διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές και 
αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 81, στοιχεία α) 
και δ) µπορούν επίσης να διεξάγονται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο 
διαπράχθηκε ή επαπειλείται να διαπραχθεί η 
παραποίηση/αποµίµηση. 

Άρθρο 83 

Έκταση δικαιοδοσίας σε περίπτωση 
παραποίησης/αποµίµησης 

1. Ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, η δικαιοδοσία του οποίου βασίζεται στο 
άρθρο 82, παράγραφοι 1, 2, 3 ή 4, είναι αρµόδιο να 
αποφαίνεται για πράξεις παραποίησης/αποµίµησης 
που διεπράχθησαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν 
στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους µέλους. 

2. Ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, η δικαιοδοσία του οποίου βασίζεται στο 
άρθρο 82, παράγραφος 5, είναι αρµόδιο να 
αποφαίνεται µόνο για τις πράξεις που διεπράχθησαν ή 
επαπειλούνται να διαπραχθούν στο έδαφος του 
κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το εν λόγω 
δικαστήριο. 

Άρθρο 84 

Aγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος 

1. Η αγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος µπορεί να βασίζεται µόνο 
στους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
25. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, 
παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, η αγωγή ή η ανταγωγή 
ακυρότητας ασκείται µόνο από το πρόσωπο που 
νοµιµοποιείται δυνάµει των διατάξεων αυτών. 



3. Αν η ανταγωγή ασκείται στο πλαίσιο δίκης στην 
οποία ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος δεν είναι διάδικος, του ανακοινώνεται η 
δίκη και δικαιούται να παρέµβει σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η νοµοθεσία του 
κράτους µέλους όπου εδρεύει το δικαστήριο. 

4. Tο κύρος ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
δεν µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση µε αγωγή για τη 
διαπίστωση µη παραποίησης/αποµίµησης. 

Άρθρο 85 

Τεκµήριο εγκυρότητας - Αντίκρουση επί της ουσίας 

1. Στις διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές 
παραποίησης/αποµίµησης ή επαπειλούµενης 
παραποίησης/αποµίµησης καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, τα δικαστήρια κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων θεωρούν το κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα έγκυρο. Το κύρος αµφισβητείται 
µόνον µε ανταγωγή περί ακυρότητας. Παρά ταύτα, η 
ένσταση περί ακυρότητας του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, η οποία υποβάλλεται µε άλλο τρόπο 
πλην της ασκήσεως ανταγωγής, είναι παραδεκτή µόνον 
στο βαθµό που ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα θα µπορούσε να 
κηρυχθεί άκυρο λόγω υπάρξεως προγενέστερου 
δικαιώµατός του βάσει του εθνικού δικαίου, κατά την 
έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

2. Στις διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές 
παραποίησης/αποµίµησης ή επαπειλούµενης 
παραποίησης/αποµίµησης µη καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, τα δικαστήρια 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων θεωρούν το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα έγκυρο, εάν ο δικαιούχος 
του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος αποδεικνύει ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 ή εάν 
προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία για τον ατοµικό 
χαρακτήρα του κοινοτικού σχεδίου ή του υποδείγµατός 
του. Ο εναγόµενος δύναται, εντούτοις, να προσβάλει το 
κύρος δι'ενστάσεως ή ανταγωγής ακυρότητας. 

Άρθρο 86 

Αποφάσεις περί ακυρότητας 

1. Όταν σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, το κύρος κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος αµφισβητείται µε ανταγωγή 
περί ακυρότητας: 

α) το δικαστήριο διατάσσει την ακύρωση του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, αν ένας από τους λόγους 
ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 25, αντιτίθεται 
στη διατήρηση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 

β) το δικαστήριο απορρίπτει την ανταγωγή, αν κανείς 
από τους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 25 δεν αντιτίθεται στη διατήρηση του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
το οποίο επιλαµβάνεται ανταγωγής περί ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
ενηµερώνει το Γραφείο σχετικά µε την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της ανταγωγής. Το Γραφείο σηµειώνει το 
γεγονός στο Μητρώο. 

3. Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
το οποίο επιλαµβάνεται ανταγωγής περί ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

δύναται, κατ' αίτηση του δικαιούχου του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
και κατόπιν ακροάσεως των άλλων διαδίκων, να 
αναστέλλει τη διαδικασία και να ζητάει από τον 
εναγόµενο να υποβάλει στο Γραφείο αίτηση περί 
ακυρότητας, εντός προθεσµίας την οποία τάσσει το 
δικαστήριο. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή 
εµπρόθεσµα, η διαδικασία συνεχίζεται και η ανταγωγή 
λογίζεται ότι αποσύρθηκε. Εφαρµόζεται το άρθρο 91 
παράγραφος 3. 

4. Όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων εκδώσει απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου 
επί ανταγωγής περί ακυρότητας καταχωρισµένου 
σχεδίου ή υποδείγµατος, αποστέλλεται στο Γραφείο 
αντίγραφο της απόφασης. Οποιοσδήποτε από τους 
διαδίκους δύναται να ζητάει πληροφορίες ως προς τη 
διαβίβαση αυτή. Tο Γραφείο σηµειώνει την απόφαση 
στο Μητρώο, υπό τους όρους που προβλέπονται από 
τον εκτελεστικό κανονισµό. 

5. ∆εν ασκείται ανταγωγή περί ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
αν το Γραφείο έχει ήδη εκδώσει απόφαση µε ισχύ 
δεδικασµένου επί αιτήσεως µε το ίδιο αντικείµενο και 
τους αυτούς λόγους µεταξύ των αυτών διαδίκων. 

Άρθρο 87 

Αποτελέσµατα της απόφασης για την κήρυξη της 
ακυρότητας 

Όταν η απόφαση δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων η οποία διατάσσει την ακύρωση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος αποκτήσει ισχύ 
δεδικασµένου, επιφέρει τα αποτελέσµατα που ορίζει το 
άρθρο 26 σε όλα τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 88 

Εφαρµοστέο δίκαιο 

1. Τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

2. Tο δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
εφαρµόζει, σε όσα θέµατα δεν καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, το εθνικό 
του δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου. 

3. Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει άλλως, το 
δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
εφαρµόζει τους δικονοµικούς κανόνες που 
εφαρµόζονται για διαδικασίες του αυτού τύπου όσον 
αφορά την καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγµατος στο 
κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. 

Άρθρο 89 

Κυρώσεις σε περίπτωση αγωγής περί παραποίησης/ 
αποµίµησης 

1. Όταν, σε περίπτωση αγωγής περί 
παραποίησης/αποµίµησης ή επαπειλούµενης 
παραποίησης/αποµίµησης, το δικαστήριο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων διαπιστώσει ότι ο 
εναγόµενος παραποίησε/αποµιµήθηκε ή επαπειλεί να 
παραποιήσει/αποµιµηθεί κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, 
αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι συνηγορούντες υπέρ του 
αντιθέτου, εκδίδει τις ακόλουθες διατάξεις: 



α) διάταξη που απαγορεύει στον εναγόµενο να 
συνεχίσει τις ενέργειες που παραποιούν/αποµιµούνται 
ή επαπειλούν να παραποιήσουν/αποµιµηθούν, 

β) διάταξη περί κατασχέσεως των προϊόντων 
παραποίησης/αποµίµησης, 

γ) διάταξη περί κατασχέσεως υλικών και εφαρµογών 
που χρησιµοποιούνται πρωτίστως για την κατασκευή 
των αγαθών παραποίησης/αποµίµησης, αν ο κάτοχός 
τους γνώριζε τον σκοπό της χρησιµοποίησης αυτών 
των υλικών και εφαρµογών ή αν αυτός ο σκοπός είναι 
προφανής από τις περιστάσεις, 

δ) οποιαδήποτε διάταξη επιβάλλει άλλες κυρώσεις που 
κρίνονται σκόπιµες εν προκειµένω και προβλέπονται 
από το δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, του κράτους µέλους στο οποίο 
διαπράχθηκαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν οι 
πράξεις παραποίησης/αποµίµησης. 

2. Tο δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
λαµβάνει, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, µέτρα µε 
τα οποία εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 90 

Ασφαλιστικά µέτρα 

1. Ενώπιον των δικαστηρίων ενός κράτους µέλους, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων του κράτους µέλους αυτού, 
µπορεί να κατατίθεται αίτηση για λήψη ασφαλιστικών 
µέτρων σχετικά µε κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους 
αυτού για τα εθνικά σχέδια και υποδείγµατα, ακόµη και 
αν, βάσει του παρόντος κανονισµού, αρµόδιο να 
αποφανθεί είναι δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων άλλου κράτους µέλους. 

2. Κατά την εκδίκαση της αίτησης για τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων, είναι παραδεκτή η ένσταση περί 
ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος την 
οποία προβάλλει ο εναγόµενος µε άλλο τρόπο, εκτός 
από ανταγωγή. Το άρθρο 85 παράγραφος 2 
εφαρµόζεται mutatis mutandis. 

3. Tο δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, η δικαιοδοσία του οποίου βασίζεται στο 
άρθρο 82, παράγραφοι 1, 2, 3 ή 4, είναι αρµόδιο να 
διατάσσει ασφαλιστικά µέτρα τα οποία εφαρµόζονται 
στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους µέλους, 
τηρουµένης της διαδικασίας για αναγνώριση και 
εκτέλεση σύµφωνα µε τον τίτλο III της σύµβασης για 
την εκτέλεση. Αυτή η δικαιοδοσία είναι αποκλειστική. 

Άρθρο 91 

Ειδικοί κανόνες συνάφειας 

1. Tο δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
που έχει επιληφθεί αγωγής η οποία προβλέπεται από 
το άρθρο 81, πλην αναγνωριστικής αγωγής περί µη 
παραποίησης/αποµίµησης, αναστέλλει τη διαδικασία, 
αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της 
δίκης, είτε αυτεπαγγέλτως κατόπιν ακροάσεως των 
διαδίκων είτε κατόπιν αιτήµατος ενός των διαδίκων 
κατόπιν ακροάσεως των λοιπών, εφόσον το κύρος του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος έχει αµφισβητηθεί 
ήδη ενώπιον άλλου δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων µε ανταγωγή ή εφόσον έχει κατατεθεί 

ήδη αίτηση στο Γραφείο περί ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Το Γραφείο, όταν έχει επιληφθεί αίτησης ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της 
δίκης, αναστέλλει τη διαδικασία είτε αυτεπαγγέλτως, 
αφού ακούσει τους διαδίκους ή κατόπιν αιτήµατος ενός 
εκ των διαδίκων και έπειτα από ακρόαση των λοιπών, 
εφόσον το κύρος του καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος έχει αµφισβητηθεί ήδη δι' 
ανταγωγής ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων. Αν ωστόσο το ζητήσει ένας από 
τους διαδίκους στην ενώπιον του δικαστηρίου 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων δίκη, το 
δικαστήριο δύναται, αφού ακούσει τους άλλους 
διαδίκους, να αναστέλλει τη διαδικασία. Στην 
περίπτωση αυτή, το Γραφείο συνεχίζει τη διαδικασία 
που εκκρεµεί ενώπιόν του. 

3. Όταν το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων αναστέλλει τη διαδικασία, δύναται να 
διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων για όσο 
διάστηµα διαρκεί η αναστολή. 

Άρθρο 92 

∆ικαιοδοσία των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων - Αναίρεση 

1. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων στις διαδικασίες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο αγωγών και ανταγωγών 
που αναφέρονται στο άρθρο 81, υπόκεινται σε έφεση 
ενώπιον των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων. 

2. Οι προϋποθέσεις άσκησης εφέσεως ενώπιον 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο του 
κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο αυτό. 

3. Στις αποφάσεις των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, εφαρµόζονται οι 
εθνικές διατάξεις περί αναιρέσεως. 

Τµήµα 3 

Άλλες διαφορές σχετικά µε τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα 

Άρθρο 93 

Συµπληρωµατικές διατάξεις περί δικαιοδοσίας των 
εθνικών δικαστηρίων, πλην των δικαστηρίων 

κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 

1. Στο κράτος µέλος του οποίου τα δικαστήρια έχουν 
δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 79, παράγραφοι 1 ή 4, οι 
αγωγές για κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα πέραν 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 81, εκδικάζονται 
από τα δικαστήρια τα οποία θα ήταν κατά τόπο και καθ' 
ύλην αρµόδια εάν επρόκειτο για αγωγές σχετικά µε 
εθνικές καταχωρήσεις σχεδίων και υποδειγµάτων στο 
κράτος αυτό. 

2. Όταν, βάσει του άρθρου 79, παράγραφοι 1 και 4 και 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κανένα 
δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση 
αγωγής σχετικά µε κοινοτικό υπόδειγµα ή σχέδιο πλην 
των αναφεροµένων στο άρθρο 81, η αγωγή αυτή 
µπορεί να ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων του 



κράτους µέλους στο οποίο έχει την έδρα του το 
Γραφείο. 

Άρθρο 94 

Υποχρέωση του εθνικού δικαστηρίου 

Το εθνικό δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής 
σχετικά µε κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα πλην των 
αναφεροµένων στο άρθρο 81, θεωρεί το σχέδιο ή 
υπόδειγµα έγκυρο. Το άρθρο 85, παράγραφος 2 και το 
άρθρο 90, παράγραφος 2, εφαρµόζονται ωστόσο, 
mutatis mutandis. 

ΤΙΤΛΟΣ X 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 95 

Παράλληλες αγωγές για κοινοτικά σχέδια ή 
υποδείγµατα και για εθνικές καταχωρίσεις σχεδίων ή 

υποδειγµάτων 

1. Εφόσον ενώπιον των δικαστηρίων διαφορετικών 
κρατών µελών έχουν ασκηθεί µε βάση τα ίδια 
πραγµατικά περιστατικά και µεταξύ των αυτών 
διαδίκων αγωγές περί παραποίησης/αποµίµησης ή 
επαπειλούµενης παραποίησης/αποµίµησης, η µία για 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα και η άλλη σχετικά µε 
εθνική καταχώριση σχεδίου ή υποδείγµατος, το οποίο 
παρέχει ταυτόχρονη προστασία, το δικαστήριο, το 
οποίο επιλαµβάνεται δεύτερο, κηρύσσει 
αυτεπαγγέλτως εαυτό αναρµόδιο υπέρ του πρώτου 
επιληφθέντος δικαστηρίου. Το δικαστήριο που 
αποποιείται τη δικαιοδοσία του, µπορεί να αναστέλλει 
τη διαδικασία, αν αµφισβητείται η δικαιοδοσία του 
άλλου δικαστηρίου. 

2. Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
που επιλαµβάνεται αγωγής περί 
παραποίησης/αποµίµησης ή επαπειλούµενης 
παραποίησης/αποµίµησης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, απορρίπτει την αγωγή, αν έχει εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση επί της ουσίας µε τα ίδια 
πραγµατικά περιστατικά µεταξύ των αυτών διαδίκων 
σχετικά µε εθνική καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος που γεννά δικαίωµα συσσωρευµένης 
προστασίας. 

3. Το δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής περί 
παραποίησης/αποµίµησης ή επαπειλούµενης 
παραποίησης/αποµίµησης σχετικά µε εθνική 
καταχώριση σχεδίου ή υποδείγµατος, απορρίπτει την 
αγωγή, αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της 
ουσίας µε τα ίδια πραγµατικά περιστατικά µεταξύ των 
αυτών διαδίκων σχετικά µε κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα που γεννά δικαίωµα συσσωρευµένης 
προστασίας. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται στα 
ασφαλιστικά µέτρα. 

Άρθρο 96 

Σχέση µε άλλες µορφές προστασίας βάσει του εθνικού 
δικαίου 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή του 
δικαίου του οικείου κράτους µέλους που εφαρµόζεται 
επί των καταχωρισµένων σχεδίων ή υποδειγµάτων, 
των εµπορικών σηµάτων ή άλλων διακριτικών 

σηµάτων, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των 
υποδειγµάτων χρησιµότητας, των τυπογραφικών 
στοιχείων, της αστικής ευθύνης και του αθέµιτου 
ανταγωνισµού. 

2. Το σχέδιο ή υπόδειγµα που προστατεύεται από 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα είναι επίσης δεκτικό 
προστασίας βάσει της νοµοθεσίας περί του 
δικαιώµατος του δηµιουργού των κρατών µελών, από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία το σχέδιο ή υπόδειγµα 
δηµιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε µε οποιαδήποτε 
µορφή. Η έκταση και οι προϋποθέσεις παροχής της 
προστασίας, καθώς και ο απαιτούµενος βαθµός 
πρωτοτυπίας, καθορίζονται από κάθε κράτος µέλος. 

ΤΙΤΛΟΣ XI 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

Τµήµα 1 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 97 

Γενική διάταξη 

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος τίτλου, ο 
Τίτλος XII του κανονισµού για το κοινοτικό σήµα 
εφαρµόζεται στο Γραφείο όσον αφορά τα καθήκοντα 
που αναλαµβάνει στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισµού. 

Άρθρο 98 

Γλώσσα διαδικασίας 

1. Η αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος κατατίθεται σε µια από τις επίσηµες 
γλώσσες της Κοινότητας. 

2. Ο αιτών δηλώνει και µια δεύτερη γλώσσα που να 
είναι γλώσσα του Γραφείου, την οποία δέχεται ως 
πιθανή γλώσσα διαδικασίας σε διαδικασίες ενώπιον 
του Γραφείου. 

Εάν η αίτηση κατατέθηκε σε γλώσσα η οποία δεν είναι 
µια από τις γλώσσες του Γραφείου, το Γραφείο µεριµνά 
ώστε η αίτηση να µεταφράζεται στη γλώσσα που 
υπέδειξε ο καταθέτης. 

3. Εάν ο συντάκτης αίτησης καταχώρισης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος είναι ο µοναδικός διάδικος στις 
διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, τότε ως γλώσσα της 
διαδικασίας χρησιµοποιείται η γλώσσα στην οποία 
κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης. Εάν η αίτηση έχει 
γίνει σε γλώσσα άλλη από τις γλώσσες του Γραφείου, 
τότε το Γραφείο µπορεί να επικοινωνεί γραπτώς µε τον 
αιτούντα στη δεύτερη γλώσσα την οποία υπέδειξε 
αυτός στην αίτησή του. 

4. Σε περίπτωση διαδικασίας ακυρότητας, γλώσσα 
διαδικασίας είναι η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε για 
την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης, εάν αυτή είναι 
µια από τις γλώσσες του Γραφείου. Εάν η κατάθεση 
έγινε σε γλώσσα άλλη εκτός από τις γλώσσες του 
Γραφείου, γλώσσα διαδικασίας είναι η δεύτερη γλώσσα 
που υποδείχθηκε στην αίτηση. 

Η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας κατατίθεται στη 
γλώσσα διαδικασίας. 

Εάν η γλώσσα διαδικασίας δεν είναι η γλώσσα που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατάθεση, ο δικαιούχος του 



κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος µπορεί να 
υποβάλλει παρατηρήσεις στη γλώσσα της κατάθεσης. 
Το Γραφείο µεριµνά ώστε οι παρατηρήσεις αυτές να 
µεταφράζονται στη γλώσσα διαδικασίας. 

Ο εκτελεστικός κανονισµός µπορεί να ορίζει ότι τα 
µεταφραστικά έξοδα τα οποία φέρει το Γραφείο δεν 
µπορούν, εκτός παρεκκλίσεως την οποία επιτρέπει το 
Γραφείο εφόσον αυτό δικαιολογείται από την 
πολυπλοκότητα της υπόθεσης, να υπερβαίνουν ένα 
ποσό το οποίο καθορίζεται για κάθε τύπο διαδικασίας 
βάσει του µέσου ύψους των υποµνηµάτων τα οποία 
παραλαµβάνει το Γραφείο. Οι δαπάνες πάνω από το 
ποσό αυτό µπορούν να καταλογίζονται στον ηττηθέντα 
διάδικο, σύµφωνα µε το άρθρο 70. 

5. Στις διαδικασίες ακυρότητας, τα µέρη µπορούν να 
συµφωνούν να χρησιµοποιηθεί ως γλώσσα διαδικασίας 
µια άλλη επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας. 

Άρθρο 99 

∆ηµοσίευση και καταχώριση 

1. Όλες οι πληροφορίες, η δηµοσίευση των οποίων 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισµό ή τον 
εκτελεστικό κανονισµό, δηµοσιεύονται σε όλες τις 
επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας. 

2. Όλες οι καταχωρίσεις στο Μητρώο 
πραγµατοποιούνται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της 
Κοινότητας. 

3. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ως αυθεντικό θεωρείται 
το κείµενο που είναι συντεταγµένο στη γλώσσα του 
Γραφείου στην οποία κατατέθηκε η αίτηση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος. Εάν η κατάθεση έγινε σε 
επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας, η οποία δεν είναι µια 
από τις γλώσσες του Γραφείου, ως αυθεντικό θεωρείται 
το κείµενο που είναι συντεταγµένο στη δεύτερη γλώσσα 
την οποία υπέδειξε ο αιτών. 

Άρθρο 100 

Πρόσθετες αρµοδιότητες του προέδρου 

Παράλληλα µε τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που 
ανατίθενται στον πρόεδρο του Γραφείου δυνάµει του 
άρθρου 119 του κανονισµού για το κοινοτικό σήµα, ο 
πρόεδρος δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο 
για τροποποίηση του παρόντος κανονισµού, του 
εκτελεστικού κανονισµού, του κανονισµού για τα τέλη 
και κάθε άλλου κανόνα, στο βαθµό που εφαρµόζονται 
στα καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα, 
έπειτα από διαβούλευση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και, στην περίπτωση του κανονισµού για τα τέλη, µε 
την επιτροπή προϋπολογισµού. 

Άρθρο 101 

Πρόσθετες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο από το άρθρο 121 και επόµενα 
του κανονισµού για το κοινοτικό σήµα ή από άλλες 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού: 

α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει την ηµεροµηνία από 
την οποία οι αιτήσεις καταχώρησης κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων δύναται να καταχωρούνται σύµφωνα 
µε το άρθρο 111 παράγραφος 2, 

β) ζητείται η γνώµη του πριν από τη θέσπιση των 
κατευθυντήριων οδηγιών για την εξέταση των τυπικών 

προϋποθέσεων, την εξέταση των λόγων άρνησης 
καταχώρισης και των αγωγών περί ακυρότητας που 
διεξάγονται ενώπιον του Γραφείου, καθώς και στις 
άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών 
κανονισµός. 

Τµήµα 2 

Εφαρµογή των διαδικασιών 

Άρθρο 102 

Αρµοδιότητα 

Αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των 
διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισµό, είναι οι ακόλουθοι φορείς: 

α) οι εξεταστές, 

β) το τµήµα διαχείρισης των σηµάτων, σχεδίων και 
υποδειγµάτων και νοµικών θεµάτων, 

γ) τα ακυρωτικά τµήµατα, 

δ) τα συµβούλια προσφυγών. 

Άρθρο 103 

Εξεταστές 

Οι εξεταστές είναι αρµόδιοι για τη λήψη απόφασης εξ 
ονόµατος του Γραφείου όσον αφορά τις αιτήσεις 
καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

Άρθρο 104 

Τµήµα διαχείρισης των σηµάτων, σχεδίων και 
υποδειγµάτων και νοµικών θεµάτων 

1. Το τµήµα διαχείρισης των σηµάτων και νοµικών 
θεµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 128 του 
κανονισµού για το κοινοτικό σήµα, καθίσταται το τµήµα 
διαχείρισης των σηµάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων 
και νοµικών θεµάτων. 

2. Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που του 
ανατίθενται δυνάµει του κανονισµού για το κοινοτικό 
σήµα, το εν λόγω τµήµα είναι αρµόδιο για τη λήψη των 
αποφάσεων που απαιτούνται από τον παρόντα 
κανονισµό, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο της 
αρµοδιότητας εξεταστή ή ακυρωτικού τµήµατος. Είναι 
αρµόδιο ιδίως για τις αποφάσεις σχετικά µε τις 
εγγραφές στο Μητρώο. 

Άρθρο 105 

Ακυρωτικά τµήµατα 

1. Τα ακυρωτικά τµήµατα είναι αρµόδια για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τις αιτήσεις περί ακυρότητας 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Το ακυρωτικό τµήµα απαρτίζεται από τρία µέλη. 
Τουλάχιστον το ένα εκ των µελών του είναι νοµικός. 

Άρθρο 106 

Συµβούλια προσφυγών 

Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που τους 
ανατίθενται από το άρθρο 131 του κανονισµού για το 
κοινοτικό σήµα, τα συµβούλια προσφυγών που 
συγκροτούνται δυνάµει του εν λόγω κανονισµού, είναι 
αρµόδια να αποφαίνονται επί προσφυγών κατά 
αποφάσεων των εξεταστών, των ακυρωτικών 
τµηµάτων και του τµήµατος διαχείρισης των σηµάτων, 
σχεδίων και υποδειγµάτων και νοµικών υποθέσεων 



όσον αφορά τις αποφάσεις τους σχετικά µε τα κοινοτικά 
σχέδια και υποδείγµατα. 

ΤΙΤΛΟΣ XII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 107 

Εκτελεστικός κανονισµός 

1. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισµό. 

2. Εκτός από τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό, επιβάλλονται τέλη, σύµφωνα µε τις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής που ορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισµό και στον κανονισµό για τα τέλη, 
στις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εκπρόθεσµη καταβολή του τέλους καταχώρισης, 

β) εκπρόθεσµη καταβολή του τέλους δηµοσίευσης, 

γ) εκπρόθεσµη καταβολή του τέλους αναστολής της 
δηµοσίευσης, 

δ) εκπρόθεσµη καταβολή πρόσθετου τέλους για 
πολλαπλές αιτήσεις, 

ε) έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού 
καταχώρισης, 

στ) καταχώριση της µεταβίβασης καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 

ζ) καταχώριση άδειας εκµετάλλευσης ή άλλου 
δικαιώµατος σχετικά µε καταχωρισµένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα, 

η) ακύρωση της καταχώρισης άδειας εκµετάλλευσης ή 
άλλου δικαιώµατος, 

θ) έκδοση αποσπάσµατος από το Μητρώο, 

ι) µελέτη των φακέλων, 

ια) έκδοση αντιγράφων από έγγραφα του φακέλου, 

ιβ) κοινοποίηση πληροφοριακών στοιχείων φακέλου, 

ιγ) επαναπροσδιορισµός των αποδοτέων εξόδων 
διαδικασίας, 

ιδ) έκδοση επικυρωµένων αντιγράφων της αίτησης. 

3. Ο εκτελεστικός κανονισµός και ο κανονισµός για τα 
τέλη θεσπίζονται και τροποποιούνται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 125. 

Άρθρο 108 

Καταστατικό του συµβουλίου προσφυγών 

Tο Καταστατικό του συµβουλίου προσφυγών 
εφαρµόζεται στις προσφυγές των οποίων 
επιλαµβάνονται τα συµβούλια αυτά δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού, µε την επιφύλαξη 
οποιασδήποτε απαραίτητης τροποποίησης ή 
συµπληρωµατικής διάταξης και εγκρίνεται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 109 παράγραφος 
2. 

Άρθρο 109 (νέο) 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι 
τρίµηνη. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

Άρθρο 110 

Μεταβατική διάταξη 

1. Μέχρις ότου αρχίσουν να ισχύουν οι σχετικές 
τροποποιήσεις του παρόντος κανονισµού, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, δεν προστατεύεται ως 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα ένα σχέδιο ή υπόδειγµα 
που αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος, το οποίο 
χρησιµοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 19 
παράγραφος 1 για την επισκευή του εν λόγω σύνθετου 
προϊόντος, προς αποκατάσταση της αρχικής του 
εµφάνισης. 

2. Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα µε τις 
τροποποιήσεις που θα υποβάλει για το ίδιο θέµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 της οδηγίας 98/71/ΕΚ, 
λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις αυτές. 

Άρθρο 111 

Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή 
ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Αιτήσεις για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων µπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο 
από την ηµεροµηνία που ορίζει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατόπιν συστάσεως του προέδρου του 
Γραφείου. 

3. Aιτήσεις για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων που κατατίθενται εντός του τριµήνου 
που προηγείται της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, θεωρείται ότι έχουν κατατεθεί κατά την 
ηµεροµηνία αυτή. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα 
τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2001. 

Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

M. Aelvo 

 




