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Mediji in informacije 
Sodba v zadevi C-98/11 P

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti UUNT
 

Oblike čokoladnega zajčka z rdečim trakom ni mogoče registrirati kot znamko 
Skupnosti 

Sodišče potrjuje, da ta oblika nima razlikovalnega učinka 

V skladu z Uredbo o znamki Skupnosti1 se lahko oblika proizvoda in njegova embalaža registrirata 
kot znamka Skupnosti. Vendar znamka, ki nima razlikovalnega učinka, načeloma ne more biti 
registrirana. 

Družba Lindt & Sprüngli AG je 18. maja 2004 pri UUNT (urad za znamke Skupnosti) vložila 
zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki čokoladnega zajčka z rdečim trakom kot 
znamke Skupnosti. 

UUNT je to zahtevo zavrnil, zlasti ker znamka, katere registracija je bila zahtevana, ni imela 
razlikovalnega učinka. Družba Lindt je to odločitev izpodbijala pred Splošnim sodiščem, to pa je 
tožbo zavrnilo2, saj je ugotovilo, da UUNT ni odločil napačno. 

Družba Lindt se je pri Sodišču zoper to sodbo pritožila. 

Sodišče je z današnjo sodbo razsodilo, da Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da je UUNT 
pravilno zavrnil registracijo znamke, ni napačno uporabilo prava. 

Sodišče opozarja, da je treba razlikovalni učinek znamke, katere registracija se zahteva, po eni 
strani presojati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, po drugi strani pa 
glede na to, kako jo dojema upoštevna javnost. Sodišče je v zvezi s tem razsodilo, da je Splošno 
sodišče ti merili pravilno ugotovilo in uporabilo, saj je presojalo obstoječe prakse v sektorju in 
dojemanje povprečnega potrošnika. Sodišče glede vprašanja, ali je znamka, katere registracija je 
bila zahtevana, pridobila razlikovalni učinek z uporabo, potrjuje razlogovanje Splošnega sodišča, ki 
je ugotovilo, da družba Lindt ni dokazala, da je bil ta razlikovalni učinek pridobljen z uporabo na 
celotnem ozemlju Unije. 

Zato je Sodišče pritožbo zavrnilo. 

 
OBVESTILO: Sodišču je lahko v odločanje predložena pritožba zoper sodbo ali sklep Splošnega sodišča, 
omejena na pravna vprašanja. Pritožba načeloma nima odložilnega učinka. Če je dopustna in utemeljena, 
Sodišče razveljavi odločitev Splošnega sodišča. Če stanje postopka to dovoljuje, lahko Sodišče samo 
dokončno odloči o zadevi. Sicer vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču, to pa je vezano na odločitev, 
ki jo je sprejelo Sodišče v okviru pritožbe. 

 

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča. 

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.  

                                                 
1 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 
17, zvezek 1, str. 146 ), ki jo je nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki 
Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). 
2 Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2010 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli proti UUNT 
(T-336/08), glej tudi sporočilo za medije št. 124/10. 
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