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Pastabos dėl paraiškos dėl įrašymo į Europos Sąjungos intelektinės 

nuosavybės tarnybos (EUIPO) sudaromą SPECIALŲJĮ PROFESIONALIŲ 

ATSTOVŲ DIZAINO KLAUSIMAIS SĄRAŠĄ formos pagal Tarybos 

reglamento dėl Bendrijos dizaino (BDR) 78 straipsnį  

 

 

1. Kas gali būti įrašytas į specialųjį profesionalių atstovų sąrašą? 

 
Norint būti įrašytam į specialųjį profesionalių atstovų sąrašą pagal BDR 78 straipsnį būtina 
atitikti šias sąlygas:  
 

 pareiškėjas privalo būti vienos iš EEE valstybių narių pilietis; 

 jo verslo arba darbo vieta turi būti EEE; 

 jis negali būti įrašytas į ESPŽR 93 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sąrašą. Jeigu 
jis į tą sąrašą yra įrašytas, jis jau turi teisę atstovauti prekių ženklų ir dizaino 
klausimais; 

 jis privalo turėti teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims dizaino 
klausimais EEE valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje.  

 
Tais atvejais, kai EEE valstybėje narėje teisė atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims 
dizaino klausimais suteikiama, tik jeigu įvykdomi reikalavimai dėl specialios profesinės 
kvalifikacijos, pareiškėjas privalo būti įgijęs tokią specialią profesinę kvalifikaciją. Jeigu toje 
EEE valstybėje narėje reikalavimas dėl specialios profesinės kvalifikacijos nėra nustatytas, 
pareiškėjas turi būti dirbęs profesionaliu atstovu dizaino klausimais tos valstybės narės 
centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje ne trumpiau kaip penkerius metus.  
 
Reikalavimas būti dirbusiam pagal profesiją ne trumpiau kaip penkerius metus netaikomas 
tiems pareiškėjams, kurių profesinė kvalifikacija atstovauti fiziniams arba juridiniams 
asmenims dizaino klausimais nacionalinėje tarnyboje yra oficialiai pripažįstama pagal tos 
valstybės narės nustatytas nacionalines taisykles.  
 
Be to, EUIPO vykdomasis direktorius gali padaryti išimtį ir netaikyti reikalavimo dėl darbo 
pagal profesiją ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu pareiškėjas pateikia įrodymų, kad jis 
reikalingą kvalifikaciją įgijo kitu būdu. Ypatingais atvejais vykdomasis direktorius taip pat gali 
pritaikyti išimtį reikalavimui dėl pilietybės.  
 
Į specialųjį sąrašą įrašyti asmenys turi teisę atstovauti tik tretiesiems asmenims EUIPO 
svarstomose bylose dėl Bendrijos dizaino pagal BDR 78 straipsnio 2 dalį.  

 

 

2. Kokiose šalyse atstovams dizaino klausimais yra nustatyti specialūs 

reikalavimai? 

 
Kai kuriose šalyse organizuojami specialūs egzaminai arba reikalaujama, kad atstovas būtų 
vertęsis atstovavimo dizaino klausimais atitinkamoje nacionalinėje tarnyboje veikla ne 
trumpiau kaip penkerius metus. Norint sužinoti, ar tokie reikalavimai yra nustatyti, reikėtų 
žiūrėti nacionalinius teisės aktus. 
 
Atstovams dizaino klausimais specialūs reikalavimai yra nustatyti toliau nurodytose šalyse. 
Čia išvardijami atstovų dizainų klausimais pareigybių pavadinimai: 
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ŠALIS Patikėtinis dizaino klausimais  

Belgija Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Čekija Patentový zástupce (toks pat 
pavadinimas kaip patikėtinio 
prekių ženklų klausimais) 

Danija Varemærkefuldmægtig 

Estija Patendivolinik (toks pat 
pavadinimas kaip patikėtinio 
prekių ženklų klausimais) 

Suomija Tavaramerkkiasiamies, 
Varumärkesombud 

Prancūzija Conseil en Propriété Industrielle 

Airija Registered Patent Agent 

Italija Consulente in brevetti 

Latvija Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Liuksemburgas Conseil en Propriété Industrielle 

Rumunija Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Švedija Varumärkesombud 

Nyderlandai  Modellengemachtigde 

Jungtinė Karalystė  Registered Patent Agent 

 

 

3. Kas negali būti įrašytas į specialųjį profesionalių atstovų dizaino 

klausimais sąrašą?  

 
Praktikuojantys teisininkai neįtraukiami į specialųjį profesionalių atstovų dizaino klausimais 
sąrašą pagal BDR 78 straipsnio 4 dalį (žr. Tarnybos pirmininko 2002 m. birželio 28 d. 
pranešimą Nr. 10/02).   
 
Specialusis atstovų dizaino klausimais sąrašas yra papildomas sąrašas. EUIPO atmeta visas 
paraiškas dėl įrašymo į specialųjį sąrašą, kurias teikia asmenys, kurie jau yra arba turi teisę 
būti įrašyti į sąrašą pagal ESPŽR 93 straipsnį.  
 
Specialusis profesionalių atstovų dizaino klausimais sąrašas iš pat pradžių nėra taikomas 
tose valstybėse narėse, kuriose reikalaujama turėti profesinę kvalifikaciją, susijusią su prekių 
ženklais, dizainais ir patentais. Taip yra Austrijoje (patentanwälte), Vokietijoje 
(patentanwälte), Portugalijoje (agentes oficiais da propriedade industrial), Ispanijoje (agentes 
de la propiedad industrial), Nyderlanduose (octrooigemachtigden), Liuksemburge (conseils en 
propriété industrielle), Prancūzijoje (conseils en propriété industrielle), Estijoje (patendivolinik, 
išlaikęs egzaminą prekių ženklų ir dizaino srityje), Vengrijoje (szabadalmi ügyvivõ), Lietuvoje 
(patentinis patikėtinis), Lenkijoje (rzecznik patentowy), Slovakijoje (patentový zástupca), 
Slovėnijoje (patentni zastopnik, zastopnik za modele in znamke), Rumunijoje (consilieri in 
proprietate industriala) ir Bulgarijoje (представител по индустриална собственост).  
 
Asmenys iš šių valstybių narių, kurie yra įgiję šias pareigybes, privalo kreiptis dėl įrašymo į 
profesionalių atstovų sąrašą pagal ESPŽR 93 straipsnį.  
 
Maltoje specialios profesinės kvalifikacijos nėra, įrašymas į specialųjį profesionalių atstovų 
dizaino klausimais sąrašą yra negalimas. Todėl asmenys iš Maltos privalo kreiptis dėl 
įrašymo į sąrašą pagal ESPŽR 89 straipsnį, jeigu įvykdomos tame straipsnyje nustatytos 
sąlygos.   
 
Kipre 2002 m. priimtas Dizaino įstatymas, pagal kurį nėra reikalaujama įgyti specialią 
profesinę kvalifikaciją tam, kad būtų galima atstovauti dizaino klausimais. Asmenų, kurie 
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užsiėmė vien tik atstovavimu dizaino klausimais ne trumpiau kaip penkerius metus toje 
tarnyboje, sąrašo nėra. Todėl įrašymas į sąrašą pagal BDR 78 straipsnį negalimas.  
 
Graikijoje ir Kipre, kur dizaino klausimais atstovauti gali tik praktikuojantys teisininkai, 
įrašymas į specialųjį sąrašą yra negalimas.  

 

 

4. Paraiška ir sertifikavimas 

 
Asmuo į specialųjį profesionalių atstovų sąrašą įrašomas gavus prašymą, kuris kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti pateiktas užpildžius EUIPO nustatytos formos paraišką. Kokia kalba 
(tai turi būti viena iš EUIPO kalbų) užpildomas pareiškėjo prašymas, tokia kalba vyksta ir 
susirašinėjimas tarp EUIPO ir pareiškėjo dėl įrašymo į sąrašą.   
 
Kartu su prašymu turi būti pateiktas EEE valstybės narės centrinės pramoninės nuosavybės 
tarnybos išduotas pažymėjimas. Pažymėjime turi būti patvirtinta, kad pirmiau nurodytos 
sąlygos (dėl pilietybės, verslo arba darbo vietos, teisės atstovauti) yra įvykdytos.  
 
Pareiškėjai privalo užpildyti paraiškos formą ir ją išsiųsti atitinkamai nacionalinei tarnybai. Ta 
tarnyba užpildo paraiškos 2 psl. pateiktą pažymėjimą. Užpildyta paraiškos forma ir užpildytas 
asmeninis pažymėjimas, priklausomai nuo kiekvienos nacionalinės tarnybos praktikos, 
siunčiami arba pareiškėjui, kuris tuomet perduoda paraišką EUIPO, arba tiesiai EUIPO. Kai 
kurios tarnybos leidžia pareiškėjui pasirinkti vieną iš šių variantų.  
 
Nacionalinės tarnybos grupinių pažymėjimų įrašymui į sąrašą pagal BDR 78 straipsnį 
neišduoda. 

 

 

5. Paraiškos forma 

 
Paraiškos forma ir pažymėjimas gali būti išduoti bet kuria oficialia ES kalba. Paraiškos formą 
gali išduoti valstybės narės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba, taip pat Beniliukso 
prekių ženklų tarnyba. Ją galima atsisiųsti iš EUIPO svetainės 
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm arba kreiptis į Vidaus rinkos derinimo tarnybą šiuo 
adresu:   
 
European Union Intellectual Property Office (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės 
tarnyba) 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante (Alikantė) 
SPAIN (ISPANIJA) 
Telefonas (+34) 965 139 100 - Faksas (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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