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Sodba v zadevi T-232/10
Couture Tech Ltd proti UUNT

Mediji in informacije

Sovjetskega grba ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti
Njegovo registracijo kot znamko Skupnosti je treba zavrniti, čeprav je v nasprotju z javnim redom in
sprejetimi moralnimi načeli samo ene države članice.
Uredba o znamki Skupnosti1 določa, da je treba registracijo znamke zavrniti iz nekaterih razlogov,
izrecno določenih v besedilu. Tako je zlasti takrat, kadar je znamka v nasprotju z javnim redom in
sprejetimi moralnimi načeli, in to ne glede na to, da ti razlogi obstajajo samo v delu Unije.
Couture Tech Ltd, družba, povezana z mednarodnimi dejavnostmi ruskega stilista, je leta 2006 pri
Uradu za znamke Skupnosti (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za
figurativni znak, prikazan spodaj:

UUNT je to zahtevo zavrnil, ker ta prijavljena znamka povsem natančno upodablja grb nekdanje
Zveze sovjetskih socialističnih republik (ZSSR). Opirajoč se na zakonodajo in upravno prakso v
nekaterih državah članicah – in sicer na Madžarskem, v Litvi in Češki republiki – je odbor za
pritožbe menil, da bi bistveni del zadevne javnosti, ki živi v delu Evropske unije, ki je bila podrejena
sovjetskemu režimu, zadevne simbole zaznaval kot nasprotujoče javnemu redu in sprejetim
moralnim načelom.
Couture Tech Ltd je pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev te odločbe.
Splošno sodišče v današnji sodbi meni, da je treba registracijo znamke zavrniti, kadar je ta v
delu Unije, ki lahko obsega samo eno državo članico, v nasprotju z javnim redom ali
sprejetimi moralnimi načeli.
Splošno sodišče nato poudarja, da je treba pojma „javni red“ in „sprejeta moralna načela“
razlagati tako, da se ne upoštevajo le okoliščine, ki so skupne državam članice Unije, ampak tudi
posebne okoliščine posameznih držav članic, ki lahko vplivajo na zaznavo upoštevne javnosti,
ki je na tem ozemlju. Splošno sodišče pojasnjuje, da je sistem znamk Skupnosti samostojen
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sistem, ki se uporablja neodvisno od vseh nacionalnih sistemov, zakonodaja in upravna praksa
nekaterih držav članic pa se v obravnavanem primeru ne upoštevata zaradi normativne veljave,
ampak kot indica, ki omogočata presojo tega, kako upoštevna javnost v zadevnih državah članicah
zaznava simbole, povezane z nekdanjo ZSSR.
Nazadnje Splošno sodišče meni, da UUNT s tem, da je na podlagi preučitve vidikov, ki se
nanašajo zlasti na položaj na Madžarskem, ugotovil, da je prijavljena znamka v nasprotju z javnim
redom ali sprejetimi moralnimi načeli v zaznavi upoštevne javnosti, ni storil napake pri presoji. V
skladu z madžarsko zakonodajo se namreč srp, kladivo in peterokraka rdeča zvezda štejejo za
„simbole despotizma“, njihova uporaba pa je v nasprotju z javnim redom.
Tako se je Splošno sodišče odločilo, da ker je treba zavrniti registracijo znamke, ki je v nasprotju z
javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli v enem delu Unije – celo v eni sami državi članici – ni
treba presoditi drugih elementov, ki se nanašajo na zaznavo upoštevne javnosti v Litvi in Češki
republiki.
Zato je Splošno sodišče tožbo družbe Couture Tech Ltd zavrnilo.
OPOZORILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od vročitve pri Sodišču vložiti
pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.
OPOZORILO: Namen razveljavitvene tožbe je razveljavitev aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom
Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pri Sodišču ali Splošnem sodišču pod
nekaterimi pogoji vložijo razveljavitveno tožbo. Če je tožba utemeljena, je akt razveljavljen. Zadevna
institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki je nastala z razveljavitvijo akta.
Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Splošnega sodišča.
Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.
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