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Το σοβιετικό έµβληµα δεν µπορεί να καταχωριστεί ως κοινοτικό σήµα
Η καταχώρισή του ως κοινοτικού σήµατος δεν πρέπει να γίνει δεκτή ακόµη και αν αντίκειται στη
δηµόσια τάξη και στα χρηστά ήθη εντός ενός µόνον κράτους µέλους
Ο κανονισµός για το κοινοτικό σήµα 1 προβλέπει ότι ένα σήµα δεν πρέπει να γίνεται δεκτό για
ορισµένους, ρητώς προβλεπόµενους από την εν λόγω πράξη, λόγους. Αυτό συµβαίνει ειδικότερα
αν το σήµα αντίκειται στη δηµόσια τάξη και στα χρηστά ήθη, και τούτο έστω και αν οι ανωτέρω
λόγοι ισχύουν µόνον εντός ενός τµήµατος της Ενώσεως.
Το 2006, η Couture Tech Ltd, εταιρία σχετιζόµενη µε τις διεθνείς δραστηριότητες ενός Ρώσου
σχεδιαστή, κατέθεσε ενώπιον του Γραφείου των κοινοτικών σηµάτων (ΓΕΕΑ) αίτηση περί
καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήµατος ενός εικονιστικού σηµείου απεικονιζόµενου ως εξής:

Το ΓΕΕΑ απέρριψε την εν λόγω αίτηση µε το αιτιολογικό ότι το σήµα του οποίου είχε ζητηθεί η
καταχώριση συνίστατο στην ακριβή απεικόνιση του εµβλήµατος της πρώην Ενώσεως Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών (ΕΣΣ∆). Στηριζόµενο στη νοµοθεσία και τη διοικητική πρακτική
ορισµένων κρατών µελών (συγκεκριµένα της Ουγγαρίας, της Λεττονίας και της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας), το ΓΕΕΑ έκρινε ότι τα επίδικα σύµβολα εκλαµβάνονταν ως αντικείµενα στη δηµόσια
τάξη και στα χρηστά ήθη εκ µέρους σηµαντικού τµήµατος του ενδιαφερόµενου κοινού το οποίο
διαβιοί σε ένα τµήµα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το οποίο είχε τελέσει υπό το σοβιετικό
καθεστώς.
Η Couture Tech Ltd άσκησε ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου προσφυγή µε αντικείµενο την
ακύρωση της εν λόγω αποφάσεως.
Με τη δηµοσιευόµενη σήµερα απόφασή του, το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά, κατ’ αρχάς, ότι ένα σήµα
πρέπει να µη γίνεται δεκτό προς καταχώριση όταν αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη
εντός ενός τµήµατος της Ενώσεως, το τµήµα δε αυτό δύναται να αποτελείται, ενδεχοµένως, από
ένα µόνο κράτος µέλος.
Ακολούθως, το Γενικό ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι οι έννοιες της «δηµόσιας τάξεως» και των
«χρηστών ηθών» πρέπει να ερµηνεύονται όχι µόνον εν αναφορά προς τις κοινές στο σύνολο των
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κρατών µελών της Ενώσεως περιστάσεις, λαµβανοµένων υπόψη των προσιδιαζουσών στα κατ’
ιδίαν κράτη µέλη περιστάσεων οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την αντίληψη του ευρισκόµενου
στο έδαφος αυτό ενδιαφερόµενου κοινού. Το Γενικό ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, καθό µέτρο το
κοινοτικό καθεστώς των σηµάτων αποτελεί αυτόνοµο σύστηµα η εφαρµογή του οποίου είναι
ανεξάρτητη από οποιοδήποτε εθνικό σύστηµα, η νοµοθεσία και η διοικητική πρακτική ορισµένων
κρατών µελών λαµβάνονται υπόψη, εν προκειµένω, όχι λόγω της κανονιστικής φύσεώς τους αλλ’
ως αποχρώσες ενδείξεις αφορώσες τα πραγµατικά περιστατικά και επιτρέπουσες την εκτίµηση της
εκ µέρους του ευρισκόµενου στα οικεία κράτη µέλη ενδιαφερόµενου κοινού αντιλήψεως περί των
συνδεοµένων µε την πρώην ΕΣΣ∆ συµβόλων.
Τέλος, το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά ότι το ΓΕΕΑ δεν υπέπεσε σε πλάνη εκτιµήσεως
διαπιστώνοντας, µε βάση εξέταση των αφορώντων την επικρατούσα ιδίως στην Ουγγαρία
κατάσταση στοιχείων, ότι το σηµείο του οποίου ζητείται η καταχώριση αντίκειται στη δηµόσια τάξη
ή στα χρηστά ήθη κατά την αντίληψη του ενδιαφερόµενου κοινού. Πράγµατι, σύµφωνα µε την
ουγγρική νοµοθεσία, το σφυροδρέπανο και ο ερυθρός αστέρας µε πέντε βραχίονες θεωρούνται ως
«σύµβολα αυταρχισµού», η δε χρήση τους αντίκειται στη δηµόσια τάξη.
Υπό την έννοια αυτή, το Γενικό ∆ικαστήριο αποφασίζει ότι, καθό µέτρο η καταχώριση ενός
σήµατος δεν πρέπει να γίνεται δεκτή εφόσον αντίκειται στη δηµόσια τάξη και στα χρηστά ήθη εντός
ενός µόνον τµήµατος της Ενώσεως –περιλαµβανοµένου ενός µόνον κράτους µέλους–, παρέλκει η
εκτίµηση των λοιπών αφορώντων την αντίληψη του ευρισκόµενου στη Λεττονία και στην Τσεχική
∆ηµοκρατία στοιχείων.
Κατόπιν αυτού, το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας Couture Tech Ltd.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού
∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό
∆ικαστήριο
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
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