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1 Namen 
 
Namen teh Smernic je pojasniti, kako oddelek za ničnost pri Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu (UUNT) v praksi izvaja zahteve Uredbe o modelih Skupnosti1, 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti2 in Uredbe o pristojbinah za modele 
Skupnosti3od prejema zahteve za ugotovitev ničnosti modela Skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: zahteva) do zaključka postopka glede ničnosti. Prav tako je njihov namen 
zagotavljati skladnost odločitev, ki jih sprejme oddelek za ničnost, in dosledno prakso 
pri obravnavi spisov. Te Smernice ne dopolnjujejo in tudi ne morejo dopolnjevati 
pravne vsebine pravilnika ali je odvzemati. 
 
2 Uvod – splošna načela, ki se uporabljajo v postopkih za 

ugotovitev ničnosti 
 
2.1 Obveznost obrazložitve 
 
Oddelek za ničnost mora v odločbah navesti razloge, na katerih temeljijo (člen 62 
Uredbe o modelih Skupnosti). Obrazložitev mora biti logična in ne sme razkrivati 
notranjih nedoslednosti. 
 
Oddelek za ničnost mora v celoti odločiti o zahtevku, ki sta mu ga predložili stranki 
(sodba z dne 10. junija 2008 v zadevi T-85/07, točka 20). Vendar mu ni treba izrecno 
obrazložiti svoje presoje v zvezi z vrednostjo vsakega dokaza, ki mu je bil predložen, 
predvsem če meni, da je ta nepomemben ali neupošteven za rešitev spora (glej po 
analogiji sodbo z dne 15. junija 2000 v zadevi C-237/98, točka 51). Zadostuje že, da 
oddelek za ničnost v besedilu odločbe navede dejstva in pravne preudarke, ki imajo 
bistven pomen (sodba z dne 12. novembra 2008 v zadevi T-7/04, točka 81). 
 
Vprašanje, ali obrazložitev odločbe izpolnjuje te zahteve, se mora presojati ne samo 
glede na njeno besedilo, ampak tudi glede na njen okvir in celoto pravnih pravil, ki 
urejajo zadevno področje (sodba z dne 7. februarja 2007 v zadevi T-317/05, točka 57). 
 
 
2.2 Pravica do izjave 
 
Odločbe oddelka za ničnost temeljijo le na razlogih ali dokazih, na katere so imele 
zadevne stranke priložnost podati navedbe (drugi stavek člena 62 Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 

                                                           
1 Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti, kakor je bila spremenjena 
z Uredbo Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 6/2002 in (ES) 
št 40/94 za uveljavitev pristopa Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o 
mednarodni registraciji modelov. 
2 Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002 z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2001 o 
modelih Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št 876/2007 z dne 24. julija 2007 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 2245/2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št 6/2002 o modelih Skupnosti po 
pristopu Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov.  
3 Uredba Komisije (ES) št 2246/2002 z dne 16. decembra 2002 o pristojbinah, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 877/2007 z dne 24. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2246/2002 o 
pristojbinah, ki jih je treba plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) po pristopu 
Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_sl_cv.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22452002_cv_sl.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22452002_cv_sl.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22462002_cv_sl.pdf
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Zato oddelek za ničnost pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo opažanja 
o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah (člen 53(2) Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Pravica do izjave zajema vse dejanske in pravne elemente dokazov, ki tvorijo podlago 
za odločanje, vendar se ne uporablja vedno za končno stališče, ki ga namerava 
sprejeti oddelek za ničnost (sodba z dne 20. aprila 2005 v zadevi „CALPICO/I 
CALYPSO“, T-273/02, točki 64 in 65). 
 
Oddelek za ničnost lahko analizo opre na dejstva, ki izhajajo iz praktičnih, splošno 
pridobljenih izkušenj iz trženja potrošniškega blaga, ki naj bi ga vsak poznal, še zlasti 
pa naj bi ga poznal seznanjeni uporabnik tega blaga, in mu v tem primeru ni treba 
navesti primerov ali dokazov o takšnih praktičnih izkušnjah. 
 
 
2.3 Obseg preizkušanja, ki ga opravi oddelek za ničnost 
 
Pri postopkih za ugotovitev ničnosti je preizkušanje, ki ga opravi oddelek za ničnost, 
omejeno na dejstva, dokaze in argumente, ki so jih podale stranke (člen 63(1) Uredbe 
o modelih Skupnosti). Vendar mora ta oddelek pretehtati dejstva, dokaze in argumente, 
odločiti o njihovi dokazni vrednosti in iz tega izpeljati pravne ugotovitve, ne glede na 
vprašanja, o katerih so se strinjale stranke. Domnevna dejstva, ki niso podprta z 
dokazi, se ne upoštevajo (odločba oddelka za ničnost z dne 22. aprila 2008 
(ICD 4448)). 
 
Dejstva, dokazi in argumenti so trije različni pojmi, ki jih ne smemo zamenjevati med 
seboj. Datum razkritja prejšnjega modela je na primer dejstvo. Dokaz o tem dejstvu je 
lahko datum objave kataloga, ki prikazuje prejšnji model skupaj z dokazom, da je bil 
katalog na voljo javnosti pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne 
pravice izpodbijanega modela Skupnosti. Argument vložnika zahteve bi lahko bil, da 
prejšnji model pomeni oviro za ugotovitev, da je izpodbijani model Skupnosti novost 
glede na podoben celotni vtis, ki ga ta ustvarja pri seznanjenjem uporabniku. To, ali 
modelu Skupnosti manjka novost ali ne, ni dejstvo, ampak pravno vprašanje, o katerem 
odloča oddelek za ničnost na podlagi dejstev, dokazov in argumentov, ki jih predložijo 
stranke. 
 
Izvedenska poročila ali izvedenska mnenja in druge pisne izjave spadajo med dokaze 
iz člena 65(1)(c) in (f) Uredbe o modelih Skupnosti. Vendar dejstvo, da so postopkovno 
dopustni, samodejno ne pomeni, da je izjava verodostojna in da se bo uporabila kot 
dokaz za dejstva, ki jih je treba dokazati. Namesto tega je treba kritično proučiti točnost 
in pravilnost informacij v takšnih izjavah, pa tudi to, ali prihajajo iz neodvisnega vira 
in/ali so omejene na pisne informacije oziroma podprte z njimi (odločba oddelka za 
ničnost z dne 22. aprila 2008 (ICD 4448)). 
 
Poleg tega so pravna merila uporabe razloga za ničnost dejansko del pravnih navedb, 
predloženih oddelku za ničnost v preizkušanje. Oddelek za ničnost lahko obravnava 
pravno vprašanje, čeprav ga stranke niso navedle, če je rešitev tega vprašanja nujna 
za zagotovitev pravilne uporabe uredbe o modelih Skupnosti. Ta oddelek bo tako po 
uradni dolžnosti proučil takšna pravna vprašanja, o katerih lahko presoja neodvisno od 
dejanskega stanja, da bi tako podprl ali zavrnil trditve strank, tudi če se stranke o tem 
vprašanju niso izrekle (glej po analogiji sodbo z dne 1. februarja 2005 v zadevi T-57/03, 
točka 21). Takšna pravna vprašanja med drugim vključujejo opredelitev seznanjenega 
uporabnika in stopnjo svobode oblikovalca v smislu člena 6 Uredbe o modelih 
Skupnosti. 
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2.4 Spoštovanje rokov 
 
Oddelek za ničnost se lahko odloči , da ne upošteva dejstev ali dokazov, ki jih zadevne 
stranke ne predložijo pravočasno (člen 63(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Stranke so opozorjene, da morajo dejstva in dokaze, na katere se sklicujejo, predložiti 
pravočasno in v rokih, ki jih določi oddelek za ničnost. Stranke, ki ne spoštujejo rokov, 
tvegajo, da se dokazi morda ne bodo upoštevali. Stranke po izteku roka nimajo 
brezpogojne pravice predložiti dejstev in dokazov, da bi jih oddelek za ničnost še 
upošteval. 
 
Če oddelek za ničnost izvaja pooblastila na podlagi člena 63(2) Uredbe o modelih 
Skupnosti, mora navesti razloge, zakaj so prepozno predložena dejstva in dokazi 
dopustni ali ne, ob upoštevanju, ali lahko, po eni strani, prepozno predloženi dokazi 
zelo vplivajo na izid pri njem vložene zahteve za ugotovitev ničnosti, in, po drugi strani, 
ali faza postopka, v kateri je prišlo do te prepozne predložitve, in njegove okoliščine ne 
nasprotujejo upoštevanju teh dejstev in dokazov (sodba z dne 13. marca 2007 v zadevi 
C-29/05 P, točke od 42 do 44). 
 
 
3 Vložitev zahteve 
 
3.1 Obrazec zahteve 
 
Za vložitev zahteve (člen 52 Uredbe o modelih Skupnosti) Urad zagotovi obrazec 
(člen 68(1)(f) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti), ki ga je mogoče prenesti z 
njegovega uradnega spletnega mesta. 
 
Uporaba obrazca je zelo priporočljiva (člen 68(6) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti), saj je tako lažje obdelati zahtevo in se izogniti napakam.  
 
Zahtevo je treba skupaj z dokazili predložiti v dveh izvodih, od katerih se en hrani v 
arhivu Urada, drugi pa pošlje imetniku, da se ohrani kakovost dokumentov, ki se lahko 
poslabša zaradi kopiranja. Če se zahteva predloži le v enem izvodu, lahko oddelek za 
ničnost vložnika zahteve pozove, naj v enem ali dveh mesecih predloži še drugi izvod, 
če vložnik nima stalnega prebivališča, glavnega kraja poslovanja ali poslovalnice v 
Evropski uniji (člen 57(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
3.2 Obseg zahteve 
 
Pri postopkih za ugotovitev ničnosti je lahko edini ukrep, ki ga zahteva vložnik, 
ugotovitev ničnosti izpodbijanega modela Skupnosti, kot je registriran (člen 25 Uredbe 
o modelih Skupnosti). 
Če so izpodbijani modeli Skupnosti del združene registracije, je treba izpodbijati 
vsakega posebej in ga opredeliti glede na njihovo celotno registrsko številko (člen 37(4) 
Uredbe o modelih Skupnosti). Ena zahteva (in skupna navedba razlogov) se lahko 
nanaša na več kot en model Skupnosti združene registracije. V takšnem primeru je 
treba pristojbino za zahtevo plačati za vsak izpodbijani model Skupnosti. Vendar Urad 
zaradi jasnosti priporoča, naj se za vsak izpodbijani model Skupnosti vloži ločena 
zahteva. 
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3.3 Jezik postopkov 
 
Jezik vložitve prijave za registracijo izpodbijanega modela Skupnosti (jezik vložitve) je 
jezik postopka za ugotovitev ničnosti (jezik postopka), če je jezik vložitve eden od petih 
uradnih jezikov Urada (člen 98 Uredbe o modelih Skupnosti in člen 29 Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če jezik vložitve ni eden od petih uradnih jezikov Urada, je jezik postopka drugi jezik, 
naveden v prijavi za izpodbijani model Skupnosti (člen 98(4) Uredbe o modelih 
Skupnosti in člen 29(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Zahteva za razglasitev ničnosti mora biti vložena v jeziku postopka. Če zahteva ni 
vložena v jeziku postopka, oddelek za ničnost vložnika obvesti, da mora predložiti 
prevod v dveh mesecih od prejema obvestila. Če vložnik tega ne upošteva, se zahteva 
zavrne kot nedopustna (člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Stranke v postopku za ugotovitev ničnosti se lahko dogovorijo o drugem jeziku 
postopka, če je ta uradni jezik Evropske unije. Urad je treba o tem dogovoru obvestiti v 
dveh mesecih po tem, ko je imetnik prejel obvestilo o zahtevi. Če zahteva ni bila 
vložena v navedenem jeziku, mora vložnik predložiti prevod zahteve v tem jeziku v 
enem mesecu od datuma, ko je Urad prejel obvestilo o dogovoru (člen 98(5) Uredbe o 
modelih Skupnosti in člen 29(6) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Za jezikovni sistem, ki se uporablja pri dokazilih, glej odstavek 3.9.2 spodaj. 
 
 
3.4 Identifikacija zahteve 
 
Zahteva mora vsebovati navedbo imena in naslova vložnika (člen 28(1)(c) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če informacija iz zahteve ne omogoča nedvoumne identifikacije vložnika in če 
pomanjkljivosti niso odpravljena v dveh mesecih po pozivu oddelka za ničnost, da je 
treba zahtevo zavrniti kot nedopustno (člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
 
3.5 Procesno upravičenje vložnika zahteve 
 
Vsaka fizična ali pravna oseba, pa tudi državni organ, ki je za to pooblaščen, lahko pri 
oddelku za ničnost vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti registriranega modela 
Skupnosti v skladu s členom 25(1)(a) in (b) Uredbe o modelih Skupnosti (člen 52(1) 
Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Vendar če je razlog za ničnost kršitev prejšnje pravice v smislu člena 25(1)(c) do (f) 
Uredbe o modelih Skupnosti ali nepravilna uporaba uradnih emblemov v smislu 
člena 25(1)(g) Uredbe o modelih Skupnosti, dopustnost zahteve za ugotovitev ničnosti 
od vložnika zahteva, da je upravičen do prejšnje pravice oziroma da ga zadeva 
uporaba uradnega emblema (člen 52(1) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Za utemeljitev upravičenosti vložnika zahteve glej odstavek 3.9.2 spodaj. 
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3.6 Zastopanje v zahtevi 
 
3.6.1 Kdaj je zastopanje obvezno 
 
Načeloma se pravila, ki urejajo zastopanje v postopkih v zvezi z znamkami Skupnosti 
smiselno uporabljajo za postopke za ugotovitev ničnosti modelov Skupnosti (glej 
Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje). 
 
Za osebe, ki imajo stalno prebivališče, glavni kraj poslovanja ali resno in dejansko 
proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropski uniji, se ne zahteva, da imajo 
zastopnike v postopkih pred Uradom. 
 
Če pa vložnik zahteve nima stalnega prebivališče, glavnega kraja poslovanja ali resne 
in dejanske proizvodne ali trgovske poslovalnice v Evropski uniji, mora imeti 
zastopnika, saj bo v nasprotnem primeru pozvan, da v dveh mesecih imenuje 
zastopnika. Če vložnik tega ne upošteva, se zahteva zavrne kot nedopustna 
(člen 77(2) Uredbe o modelih Skupnosti ter člena 30(1) in 28(1)(c) Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Oddelek za ničnost pri preizkušanju, ali ima vložnik zahteve stalno prebivališče, glavni 
kraj poslovanja ali resno in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropski 
uniji, sledi smernicam sodbe Sodišča z dne 22. novembra 1978 v zadevi „Somafer SA“, 
C-33/78, točka 12 („Pojem podružnice, predstavništva ali poslovne enote pomeni 
poslovno enoto, ki je trajna izpostava matične družbe, ki ima svojo upravo in je 
materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami“). Dokaz, da ima vložnik 
zahteve resno in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropski uniji, so 
lahko med drugim statut, letna poročila, izkazi in drugi poslovni dokumenti. 
 
 
3.6.2 Kdo je lahko zastopnik 
 
Tretje osebe lahko pred Uradom zastopajo le odvetniki ali poklicni zastopniki, ki 
izpolnjujejo zahteve iz člena 78(1) Uredbe o modelih Skupnosti. 
 
Fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem, glavnim krajem poslovanja ali resno 
in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Skupnosti lahko pred Uradom 
zastopa njen zaposleni. Zaposleni pri taki pravni osebi lahko zastopa tudi drugo pravno 
osebo, ki nima stalnega prebivališče, glavnega kraja poslovanja ali resne in dejanske 
proizvodne ali trgovske poslovalnice v Evropski uniji, če sta ti dve osebi ekonomsko 
povezani (člen 77(3) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
3.7 Identifikacija izpodbijanega modela Skupnosti 
 
Zahteva za ugotovitev ničnosti mora vsebovati registrsko številko izpodbijanega 
modela Skupnosti in ime ter naslov njegovega imetnika, kot je vpisan v register 
(člen 28(1)(a) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če informacija, ki jo je predložil vložnik zahteve, ne omogoča nedvoumne identifikacije 
izpodbijanega modela Skupnosti, bo vložnik pozvan, naj tako informacijo predloži v 
dveh mesecih. Če vložnik zahteve tega ne upošteva, se zahteva zavrne kot 
nedopustna (člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
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3.8 Potekle registracije 
 
Model Skupnosti se lahko razglasi za ničnega tudi po preteku ali odpovedi modela 
Skupnosti (člen 24(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če je izpodbijani model Skupnosti potekel ali je bil odpovedan na dan vložitve zahteve 
ali pred tem datumom, bo vložnik zahteve pozvan, naj v dveh mesecih predloži dokaze, 
da ima pravni interes za dosego ugotovitve ničnosti. Če vložnik tega ne upošteva, se 
zahteva zavrne kot nedopustna (člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti) 
(odločba oddelka za ničnost z dne 16. junija 2011 (ICD 8231)). 
 
Pravni interes je na primer izkazan, če vložnik zahteve dokaže, da je imetnik 
izpodbijanega modela Skupnosti proti njemu sprejel ukrepe za uveljavljanje pravic v 
okviru izpodbijanega modela Skupnosti. 
 
Če je izpodbijani model Skupnosti med postopkom za ugotovitev ničnosti potekel ali je 
bil odpovedan, bo vložnik zahteve pozvan, naj v dveh mesecih potrdi, ali ostaja pri 
zahtevi, in če je tako, predloži razloge v podporo zahtevi za pridobitev meritorne 
odločbe o zadevi. 
 
 
 
3.9 Navedba razlogov, dejstev, dokazov in argumentov 
 
V zahtevi morajo biti navedeni razlogi, na katerih temelji (člen 52(2) Uredbe o modelih 
Skupnosti in člen 28(1)(b)(i) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti), in sicer skupaj z 
obrazloženo izjavo dejstev, dokazov in argumentov v podporo tem razlogom 
(člen 28(1)(b)(vi) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
3.9.1 Navedba razlogov 
 
Če vložnik zahteve uporabi obrazec, ki ga zagotovi Urad (člen 68(1)(f) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti), se razlogi, na katere se je mogoče sklicevati, navedejo 
tako, da se označi en ali več kvadratkov v polju „Razlogi“. Oddelek za ničnost zahtevo 
prouči z vidika vseh razlogov, predloženih v obrazloženi izjavi razlogov, čeprav ustrezni 
kvadratki niso bili označeni na obrazcu za začetek postopka. 
 
Če vložnik zahteve ne uporabi obrazca Urada, za ugotavljanje dopustnosti zahteve 
glede na navedbo razlogov zadostuje navedba ustreznega podrazdelka člena 25(1) 
Uredbe o modelih Skupnosti, kot je „na podlagi člena 25(1)(a) Uredbe o modelih 
Skupnosti“. 
 
Če iz zahteve ni mogoče nedvoumno opredeliti razlogov, na katerih temelji, bo vložnik 
pozvan, naj v dveh mesecih predloži dodatna pojasnila v zvezi s tem. Če vložnik tega 
ne upošteva, se zahteva zavrne kot nedopustna (člen 30(1) Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Drugi razlogi za ugotovitev ničnosti poleg teh, na katere se zahteva posebej sklicuje, se 
štejejo za nedopustne, če so oddelku za ničnost predloženi naknadno. 
 
Urad močno priporoča, naj se vsi razlogi za ugotovitev ničnosti predložijo v eni sami 
zahtevi. Če so proti istemu izpodbijanemu modelu Skupnosti vložene ločene zahteve, 
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ki temeljijo na različnih razlogih, jih lahko oddelek za ničnost obravnava v enem 
postopku. Ta oddelek se lahko pozneje odloči, da jih ne bo več obravnaval tako 
(člen 32(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
3.9.2 Dejstva, dokazi in argumenti 
 
Vložnik mora navesti dejstva, dokaze in argumente v podporo razlogom, na katerih 
temelji zahteva za ugotovitev ničnosti (člen 28(1)(b)(vi) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Argumenti so podrobno navedeni v ustreznem kvadratku na obrazcu Urada 
(člen 68(1)(f) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti) ali v obrazloženi izjavi, priloženi 
zahtevi. 
 
Če vložnik zahteve trdi, da izpodbijanemu modelih Skupnosti manjka novost ali 
individualna narava (člen 25(1)(b) Uredbe o modelih Skupnosti), mora zahteva 
vsebovati prikaz prejšnjega modela ali več modelov, ki bi lahko bili ovira za novost ali 
individualno naravo izpodbijanega modela Skupnosti, in dokumente, ki dokazujejo 
razkritje prejšnjega modela ali več modelov (člen 7 Uredbe o modelih Skupnosti in 
člen 28(1)(b)(v) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če vložnik zahteve trdi, da imetnik pravice ni upravičen do izpodbijanega modela 
Skupnosti (člen 25(1)(c) Uredbe o modelih Skupnosti), mora zahteva vsebovati 
podatke, ki kažejo, da je vložnik upravičen do izpodbijanega modela Skupnosti na 
podlagi sodne odločbe (člen 28(1)(c)(iii) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če vložnik zahteve trdi, da je izpodbijani model Skupnosti v koliziji s prejšnjim modelom 
(člen 25(1)(d) Uredbe o modelih Skupnosti), mora zahteva vsebovati prikaz in podatke, 
ki opredeljujejo prejšnji model. Poleg tega mora zahteva vsebovati dokaz, da je vložnik 
imetnik prejšnjega modela in da se lahko na to upravičeno sklicuje kot na razlog za 
ničnost (člen 28(1)(b)(ii) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če vložnik zahteve trdi, da izpodbijani model Skupnosti krši prejšnjo pravico, in sicer da 
je pri modelu nedovoljeno uporabljen razlikovalni znak (člen 25(1)(e) Uredbe o modelih 
Skupnosti) ali delo, ki je avtorskopravno varovano v državi članici (člen 25(1)(f) Uredbe 
o modelih Skupnosti), mora zahteva vsebovati prikaz in podatke o razlikovalnem znaku 
ali avtorskopravno varovanem delu. 
 
Poleg tega mora zahteva vsebovati dokaz, da je vložnik imetnik zadevne prejšnje 
pravice (člen 28(1)(b)(iii) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). Če je prejšnja 
pravica neregistrirana, se za preizkušanje dopustnosti zahteve šteje, da je ta pogoj 
izpolnjen, če vložnik predloži dokaz, da sta bila prejšnji razlikovalni znak ali prejšnje 
avtorskopravno varovano delo uporabljena oziroma razkrita pod imenom vložnika 
zahteve pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice modela 
Skupnosti (glej odstavka 5.7.3 in 5.8.1 spodaj za utemeljitev lastništva prejšnje pravice, 
na katero se je mogoče sklicevati na podlagi člena 25(1) in (f) Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Če vložnik zahteve trdi, da se za izpodbijani model Skupnosti nepravilno uporablja 
kateri koli predmet, naveden v členu 6ter Pariške konvencije za varstvo industrijske 
lastnine, oziroma znamenje, emblem in grb, ki se razlikujejo od tistih v členu 6ter in za 
katere obstaja poseben javni interes v državi članici (člen 25(1)(g) Uredbe o modelih 
Skupnosti), mora zahteva vsebovati prikaz in podatke o zadevnem predmetu, ki kažejo, 
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da zahtevo vlaga fizična ali pravna oseba, ki jo zadeva nepravilna uporaba 
(člen 28(1)(b)(iv) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če ni takšnih zgoraj zahtevanih navedb in če vložnik pomanjkljivosti ne odpravi v dveh 
mesecih po pozivu oddelka za ničnost, se zahteva zavrne kot nedopustna (člen 30(1) 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če dokazi v podporo zahtevi niso predloženi v jeziku postopka za ugotovitev ničnosti, 
vložnik zahteve na lastno pobudo predloži prevod teh dokazov v zadevni jezik v dveh 
mesecih od predložitve takšnih dokazov (člen 29(5) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). Vprašanje, ali se lahko nekateri deli dokazil štejejo kot neupoštevni za to 
zahtevo in se zato ne prevedejo, je stvar presoje vložnika zahteve. Če se prevod ne 
predloži, oddelek za ničnost ne upošteva neprevedenih delov besedila dokazov in 
svojo odločitev v zvezi z ničnostjo utemelji le z dokazi, ki so bili prevedeni v jezik 
postopka (člen 31(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Dokumenti v podporo zahtevi morajo biti navedeni na seznamu prilog, priloženem 
zahtevi. Kot najboljša praksa bi morala biti na seznamu prilog za vsak posamezni 
priloženi dokument navedena številka priloge (Priloga A.1, A.2 itd.), kratek opis 
dokumenta (npr. „črka“), ki ji sledi datum, ime avtorja(-jev) in število strani, oznaka 
strani in številka odstavka v procesnem gradivu, kjer je naveden dokument in opisana 
njegova upoštevnost. 
 
Dokumenti, priloženi procesnemu gradivu, morajo imeti oštevilčene strani. To 
zagotavlja, da so vse strani prilog ustrezno skenirane in poslane drugim strankam. 
 
 
3.9.3 Dopustnost v zvezi z enim od razlogov, na katere se je mogoče 

sklicevati 
 
Zahteva, ki temelji na enem ali več razlogih za ničnost, je dopustna, če so zahteve 
glede dopustnosti izpolnjene pri vsaj enem od teh razlogov. 
 
 
3.10 Podpis zahteve 
 
Zahtevo za ugotovitev ničnosti mora podpisati vložnik ali njegov zastopnik, če ga ima 
(člen 65(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če manjka podpis, bo oddelek za ničnost vložnika zahteve pozval, naj v dveh mesecih 
odpravi pomanjkljivost. Če vložnik tega ne upošteva, se zahteva zavrne kot 
nedopustna (člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
3.11 Načini vložitve 
 
Zahteva za razglasitev ničnosti se lahko pri Uradu vloži po pošti, osebno ali po faksu 
(člen 65 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). O dovolitvi vložitve zahtev v 
elektronski obliki bo naknadno odločil predsednik, ko bodo na voljo tehnična sredstva. 
 
Če je sporočilo, prejeto po faksu, nepopolno ali neberljivo ali če oddelek za ničnost 
upravičeno dvomi v točnost prenosa, o tem obvesti pošiljatelja in ga pozove, naj v roku, 
ki ga oddelek določi, ponovno pošlje izvirnik po faksu ali predloži izvirnik. Če je ta 
zahteva izpolnjena v določenem roku, se datum prejetja ponovno poslanega faksa ali 
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izvirnika šteje za datum prejetja izvirnega sporočila. Če zahteva ni izpolnjena v 
določenem roku, se šteje, da sporočilo ni bilo prejeto (člen 66(2) Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Pošiljanje po faksu ni priporočljivo pri zahtevah za razglasitev ničnosti modela, zlasti če 
se v njih zatrjuje, da manjka novost in/ali individualna narava modela, ker se lahko pri 
pošiljanju po faksu poslabša kakovost prikaza prejšnjega modela in izgubi prikaz v 
barvah. 
 
Če se zahteva pošlje po faksu, Urad vložniku priporoča, naj v enem mesecu od datuma 
pošiljanja po faksu predloži dva izvoda izvirnika. Oddelek za ničnost nato en izvod 
pošlje imetniku modela. Če vložnik zahteve naknadno ne predloži izvirnikov 
dokumentov, ki jih je že poslal po faksu, oddelek za ničnost nadaljuje postopek z 
dokumenti, ki jih ima na voljo. 
 
Vložnik je odgovoren za zagotovitev, da so značilnosti prejšnjega modela ali drugih 
pravic, kot so prikazane na faksu, ki ga je prejel oddelek za ničnost, dovolj vidne in 
prepoznavne, da lahko ta sprejme odločitev. Zahteva se zavrne kot neutemeljena, če 
po faksu poslan dokaz prejšnjega predmeta ali prejšnje pravice, čeprav ni popolnoma 
neberljiv, ni dovolj kakovosten, da bi omogočil razlikovanje za primerjavo z 
izpodbijanim modelom Skupnosti (odločba z dne 10. marca 2008 v zadevi „Barbecues“, 
R 586/2007-3, točke od 23 do 26). 
 
 
3.12 Plačilo pristojbine 
 
Dokler ni plačana pristojbina za zahtevo za ugotovitev ničnosti, se zahteva ne šteje za 
vloženo (člen 52(2) Uredbe o modelih Skupnosti ter člena 28(2) in 30(2) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Pristojbine se poravnajo s plačilom ali nakazilom na bančni račun Urada (člen 5(1) 
Uredbe o pristojbinah za modele Skupnosti), za imetnike transakcijskega računa pa 
preko transakcijskega računa. Pri plačilu preko transakcijskega računa se znesek 
pristojbine samodejno knjiži kot bremenitev transakcijskega računa računa vložnika ob 
prejemu zahteve. Datum, ki se šteje kot datum katerega koli plačila Uradu, je datum 
dejanskega knjiženja v dobro na bančnem računu Urada (člen 7(1) Uredbe o 
pristojbinah za modele Skupnosti). 
 
Za nadaljnje sklicevanje glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo 
pristojbin, stroškov in taks. 
 
Plačilo s čeki ni mogoče. 
 
Če oddelek za ničnost ugotovi, da pristojbina ni plačana, vložnika zahteve obvesti, da 
jo mora plačati v dveh mesecih po prejemu obvestila. Če vložnik te zahteve ne izpolni, 
se šteje, da zahteva ni bila vložena, vložnik pa je o tem ustrezno obveščen. Če se 
zahtevane pristojbine plačajo po izteku navedenega roka, se vrnejo vložniku zahteve 
(člen 30(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Z datumom plačila pristojbine je določen datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti 
(člen 52(2) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 30(2) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
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3.13 Obravnava pomanjkljivosti 
 
Če oddelek za ničnost ugotovi, da je zahteva nedopustna in da pomanjkljivosti niso 
odpravljene v določenem roku, izda odločbo, s katero zahtevo zavrne kot nedopustno 
(člen 30(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). Pristojbina za zahtevo se vložniku 
ne povrne. 
 
 
3.14 Obveščanje imetnika 
 
Oddelek za ničnost imetnika registriranega modela obvesti o zahtevi za ugotovitev 
ničnosti le, če ugotovi, da je ta dopustna (člen 31(1) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). To sporočilo kot tako je odločba o dopustnosti in ne le organizacijski ukrep 
postopka. Zoper to odločbo se je mogoče pritožiti skupaj s pritožbo zoper dokončno 
odločbo (člen 55(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Odločba o dopustnosti pa se lahko v razumnem roku prekliče v skladu s splošnimi 
načeli upravnega in postopkovnega prava, če Urad po uradni dolžnost ugotovi 
pomanjkljivosti ali če jih ugotovi imetnik registriranega modela v svojih prvih pripombah 
(31(1) CDIR) in če vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti teh pomanjkljivosti ne odpravi 
v roku, ki ga določi Urad (člen 30 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti) (glej člen 68 
Uredbe o modelih Skupnosti in po analogiji sodbo z dne 18. oktobra 2012 v zadevi 
„REDTUBE/REDTUBE“, C-402/11 P, točka 59). 
 
Če oddelek za ničnost zahteve ne zavrne kot nedopustne, o njej obvesti imetnika in mu 
sporoči, da je za predložitev pripomb kot odgovor na zahtevo določen rok dveh 
mesecev (glej odstavek 4.1.1 spodaj z naslovom Imetnikove pripombe). 
 
 
3.15 Udeležba domnevnega kršitelja 
 
Dokler oddelek za ničnost ne sprejme dokončne odločbe, lahko vsaka tretja oseba, ki 
dokaže, da je bil proti njej začet postopek za ugotavljanje kršitev izpodbijanega modela 
Skupnosti, kot stranka vstopi v postopek za ugotovitev ničnosti (člen 54 Uredbe o 
modelih Skupnosti in člen 33 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Domnevni kršitelj mora v treh mesecih od datuma, na katerega je bil začet postopek za 
ugotavljanje kršitve, vložiti zahtevo za vstop v postopek kot stranka. Oddelek za 
ničnost domneva, da se je postopek za ugotovitev ničnosti začel na dan vročitve 
zahteve domnevnemu kršitelju, razen če imetnik modela predloži dokaz, da je treba v 
skladu z zadevnim nacionalnim pravom določiti drug datum. Domnevni kršitelj mora 
predložiti dokaz o datumu vročitve zahteve. 
 
Vsaka tretja oseba, ki dokaže, da je (i) imetnik pravic iz modela Skupnosti zahteval, naj 
preneha domnevno kršitev pravic iz modela, in da je (ii) začela postopek za 
ugotovitveno sodbo sodišča, da ne krši modela Skupnosti (pri tožbah na ugotovitev 
nekršitev modelov Skupnosti, če so po nacionalni zakonodaji dovoljene) lahko prav 
tako vstopi v postopek za ugotovitev ničnosti kot stranka (člena 54 in 81(b) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Zahteva, naj vstopi kot stranka, se predloži s pisno obrazloženo izjavo. Dokler se ne 
plača pristojbina za ugotovitev ničnosti, se zahteva ne šteje za vloženo. Za 
domnevnega kršitelja se uporabljajo pravila, pojasnjena zgoraj v odstavkih od 3.1 do 
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3.13 (člen 54(2) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 33 Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
 
4 Kontradiktornost postopka 
 
4.1 Izmenjava sporočil 
 
4.1.1 Imetnikove pripombe 
 
4.1.1.1 Splošno 
 
Imetnikove pripombe se nemudoma sporočijo vložniku zahteve (člen 31(3) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Dokumenti v podporo pripombam morajo biti navedeni na seznamu prilog (glej 
odstavek 3.1.9.2 zgoraj). 
 
Imetnik mora svoje pripombe (vključno z dokazili) predložiti v dveh izvodih, da se lahko 
en hrani v arhivu Urada, drugi pa pošlje vložniku zahteve. Tako se izogne slabši 
kakovosti gradiva v pripombah, ki je posledica kopiranja pri Uradu. Če se pripombe 
predložijo le v enem izvodu, lahko oddelek za ničnost imetnika pozove, naj v enem ali 
dveh mesecih predloži še drugi izvod, če vložnik zahteve nima stalnega prebivališča, 
glavnega kraja poslovanja ali resne in dejanske proizvodne ali trgovske poslovalnice v 
Evropski uniji (člen 57(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če imetnik v dveh mesecih ne predloži pripomb, oddelek za ničnost stranke obvesti, da 
se je pisni del postopka končal in da bo sprejel meritorno odločbo na podlagi dokazov, 
ki jih ima na voljo (člen 31(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
4.1.1.2 Zahteva za dokaz o uporabi prejšnje znamke  
 
Imetnik lahko vloži zahtevo za dokaz o uporabi prejšnje znamke v petih letih pred 
datumom zahteve za ugotovitev ničnosti, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 
 
• zahteva temelji na členu 25(1)(e) Uredbe o modelih Skupnosti; 
 
• prejšnji razlikovalni znak je znamka (znamka Skupnosti, mednarodna znamka ali 

nacionalna znamka) z učinkom v Evropski uniji, ki je bila na dan vložitve zahteve 
za ugotovitev ničnosti registrirana za najmanj pet let; 

 
• zahteva za dokaz o uporabi je vložena skupaj s prvo predložitvijo imetnikovih 

stališč kot odgovor na zahtevo (sodba z dne 12. maja 2010 v zadevi T-148/08, 
Pripomoček za pisanje, točke od 66 do 72. Glej tudi odločbo z dne 
9. avgusta 2011 v zadevi „Instrument for writing“, R 1838/2010-3). 

 
„Datum zaključka postopka registracije“ (člen 10(1) Direktive 2008/95/ES), ki se 
uporablja za izračun začetka roka obveznosti uporabe nacionalnih in mednarodnih 
registracij, določi posamezna država članica v skladu s svojimi postopkovnimi pravili 
(sodba z dne 14. junija 2007 v zadevi „LE CHEF DE CUISINE“, C-246/05, točke od 26 
do 28). V zvezi z znamkami Skupnosti je ta datum datum registracije (člen 15(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti), kot je 
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bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti (pravilo 23(5) Uredbe Komisije (ES) 
št. 2868/95 za izvedbo uredbe o znamki Skupnosti, v nadaljnjem besedilu: Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). V zvezi z mednarodnimi registracijami, v katerih je 
imenovana Evropska unija, je upoštevni datum datum druge objave v skladu s 
členoma 152(2) in 160 Uredbe o znamki Skupnosti. 
 
 
4.1.2 Prevod imetnikovih pripomb 
 
Če jezik postopka ni jezik, ki se uporablja za vložitev zahteve v zvezi z izpodbijanim 
modelom Skupnosti, lahko imetnik svoje pripombe predloži v jeziku vložitve zahteve 
(člen 98(4) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 29(2) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). Oddelek za ničnost poskrbi za brezplačen prevod teh pripomb v jezik 
postopka in ga nemudoma pošlje vložniku zahteve. 
 
 
4.1.3 Obseg obrambe 
 
Imetnikove pripombe morajo vključevati navedbo obsega, v katerem zagovarja 
izpodbijani model Skupnosti. Če imetnik ne predloži takšne navedbe, se domneva, da 
si prizadeva ohraniti model Skupnosti, kot je bil prvotno registriran, to pomeni, da ga 
želi ohraniti v celoti. 
 
Če želi imetnik ohraniti model Skupnosti v spremenjeni obliki, mora njegova zahteva 
vključevati spremenjeno obliko. Spremenjena oblika mora izpolnjevati zahteve po 
varstvu in ohraniti istovetnost modela Skupnosti. „Ohranjanje“ v spremenjeni obliki 
lahko vključuje registracijo, ki jo spremlja delna odpoved imetnika registriranega 
modela Skupnosti ali vpis v register sodnih odločb ali odločb oddelka za ničnost, ki 
ugotovi delno ničnost registriranega modela Skupnosti (člen 25(6) Uredbe o modelih 
Skupnosti) (glej odstavek 4.9). 
 
Zahtevo za ohranjanje izpodbijanega modela Skupnosti v spremenjeni obliki je treba 
vložiti med postopkom za ugotovitev ničnosti in pred zaključkom pisnega postopka. 
Vložnik ima priložnost, da izrazi pripombe, ali model Skupnosti v spremenjeni obliki 
izpolnjuje zahteve po varstvu in ali je ohranjena istovetnosti modela Skupnosti. 
Odločba o ohranjanju modela Skupnosti v spremenjeni obliki je vključena v meritorno 
odločbo, s katero se konča postopek za ugotovitev ničnosti. 
 
 
4.1.4 Odgovor vložnika zahteve 
 
4.1.4.1 Splošno 
 
Če predložene pripombe strank dovoljujejo, da oddelek za ničnost odločitev opre na 
dokaze, ki jih ima na voljo, ta stranke obvesti, da se je pisna faza postopka končala. 
 
Vendar je vložniku zahteve dovoljeno, da na imetnikove pripombe odgovori v dveh 
mesecih (člen 53(2) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 31(3) Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti) v naslednjih okoliščinah: 
 
• če imetnikove pripombe vsebujejo nova dejstva, dokaze in argumente, ki so na 

prvi pogled pomembni za meritorno odločbo; 
• če imetnik zahteva ohranitev modela Skupnosti v spremenjeni obliki; ali 
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• če je imetnik zahteval dokaz o uporabi prejšnje znamke, na katero se je mogoče 
sklicevati na podlagi člena 25(1)(e) Uredbe o modelih Skupnosti. 

 
Vsi odgovori vložnika zahteve se pošljejo imetniku (člen 31(4) Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti). Če se odgovor vložnika zahteve šteje za dopustnega, bo imetnik 
pozvan, naj predloži nasprotni odgovor (člen 53(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če vložnik zahteve v določenem roku ne predloži odgovora, oddelek za ničnost stranke 
obvesti, da se je pisni del postopka končal in da bo sprejel meritorno odločbo na 
podlagi dokazov, ki jih ima na voljo (člen 31(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
V zahtevi mora biti opredeljen predmet postopka (glej odstavka 2.1.9.1 in 2.1.9.2 
zgoraj). Sklicevanje na dodatne prejšnje modele in/ali pravice ni dopustno, kadar se 
predloži v zapozneli postopkovni fazi odgovora, če je njegov učinek spremeniti predmet 
postopka (odločba z dne 22. oktobra 2009 v zadevi „Chaff cutters“, R 690/2007-3, 
točka 44 in naslednje). Dopustnost dodatnih dejstev, dokazov in argumentov v zvezi s 
prejšnjimi modeli in/ali pravicami, za katere že obstaja sklicevanje v zahtevi, je predmet 
diskrecijske pravice, podeljene oddelku za ničnost na podlagi člena 63(2) Uredbe o 
modelih Skupnosti (glej odstavek 2.4 zgoraj). 
 
Vložnik mora odgovor predložiti v dveh izvodih, da se lahko en hrani v arhivu Urada, 
drugi pa pošlje imetniku. Tako se ohrani kakovost dokumentov, ki se lahko poslabša 
zaradi kopiranja. Če se odgovor predloži le v enem izvodu, lahko oddelek za ničnost 
vložnika zahteve pozove, naj v enem ali dveh mesecih predloži še drugi izvod, če 
vložnik zahteve nima stalnega prebivališča, glavnega kraja poslovanja ali resne in 
dejanske proizvodne ali trgovske poslovalnice v Evropski uniji (člen 57(1) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
4.1.4.2 Prevod odgovora vložnika zahteve 
 
Vsi odgovori vložnika zahteve morajo biti napisane v jeziku postopka. Če je vložnik 
zahteve pozvan k odgovoru, njegov odgovor pa ni sestavljen v jeziku postopka za 
ugotovitev ničnosti, mora ta v enem mesecu od vložitve prvotnega odgovora na lastno 
pobudo predložiti tudi prevod odgovora (člen 81(1) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). Oddelek za ničnost vložnika zahteve v zvezi z njegovo dolžnostjo ne 
opominja več. Če je vložnik zahteve predložil prevod pravočasno, se ta pošlje imetniku. 
Če vložnik zahteve prevoda ne predloži pravočasno, se šteje, da odgovor ni bil vložen. 
 
 
4.1.4.3 Predložitev dokaza o uporabi prejšnje znamke  
 
Če je imetnik pozvan, naj predloži dokaz o uporabi prejšnje znamke, mora takšen 
dokaz predložiti (i) za blago ali storitve, za katere je to znamko registriral in ki jih vložnik 
navaja kot razlog za zahtevo, in (ii) za obdobje petih let pred datumom zahteve za 
ugotovitev ničnosti, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo. Takšni razlogi 
za neuporabo morajo biti utemeljeni. 
 
Dokaz o uporabi prejšnje znamke mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa 
pravilo 22(3) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti, in sicer navedbo kraja, časa, 
obsega in narave uporabe prejšnje znamke za blago in storitve, za katere je 
registrirana in na katerih temelji zahteva. 
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Uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v 
elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja, je dopustna (člen 5(C)2 Pariške 
konvencije). 
 
Če dokumenti, ki jih predloži vložnik zahteve, niso napisani v jeziku postopka, lahko 
oddelek za ničnost od njega zahteva, naj v enem ali dveh mesecih zagotovi prevod v ta 
jezik, če imetnik nima stalnega prebivališča, glavnega kraja poslovanja ali resne in 
dejanske proizvodne ali trgovske poslovalnice v Evropski uniji (člen 81(2) in 57(1) 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Če ni dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke (razen če za to obstajajo 
utemeljeni razlogi) ali če ni prevoda, ki ga je zahteval oddelek za ničnost, se zahteva 
za razglasitev ničnosti zavrne v delu, v katerem temelji na členu 25(1)(e) Uredbe o 
modelih Skupnosti. Če se je prejšnja znamka uporabljala le v zvezi z delom blaga ali 
storitev, za katere je bila registrirana, se za preizkušanje zahteve za razglasitev ničnost 
šteje, da je bila registrirana le za ta del blaga ali storitev (glej po analogiji člena 57(2) in 
(3) Uredbe o znamki Skupnosti). 
 
Oddelek za ničnost pri proučitvi dokaza o uporabi uporablja načela, pojasnjena v 
Smernicah, del C: Ugovor, razdelek 6: Dokaz o uporabi. 
 
 
4.1.5 Zaključek izmenjave pripomb 
 
Če pripombe strank ne vsebujejo novih dejstev, dokazov ali argumentov, ki so na prvi 
pogled pomembni za meritorno odločbo, oddelek za ničnost obe stranki obvesti, da se 
je pisni postopke končal in da bo odločbo sprejel na podlagi dokazov, ki jih ima na voljo 
(člen 53(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Dejstva, dokazi ali argumenti, predloženi po obvestilu strank o zaključku pisnega 
postopka, se štejejo za nedopustne, razen v izjemnih okoliščinah, če na primer dokaz v 
zgodnji fazi postopka ni bil na voljo ali če je bil ugotovljen med postopkom (člen 63(2) 
Uredbe o modelih Skupnosti, glej odstavek 2.4 zgoraj). 
 
 
4.1.6 Podaljšanje rokov in prekinitev postopka 
 
4.1.6.1 Podaljšanje rokov 
 
Zahtevo za podaljšanje rokov lahko predloži katera koli stranka, vendar jo mora 
predložiti pred iztekom roka (člen 57(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti).  
 
Načeloma se prva zahteva za podaljšanje roka odobri. Naslednje zahteve pa se ne 
odobrijo samodejno. Natančneje, oddelek za ničnost lahko podaljšanje roka pogojuje s 
strinjanjem druge stranke ali strank v postopku (člen 57(2) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Razloge v podporo kateri koli nadaljnji zahtevi za podaljšanje je treba predložiti oddelku 
za ničnost. V zahtevi za podaljšanje roka je treba navesti razloge, zaradi katerih 
stranke ne morejo upoštevati roka. Ovire zastopnikov strank ne upravičujejo 
podaljšanja roka (glej po analogiji sklep z dne 5. marca 2009 v zadevi „CORPO 
LIVRE/LIVRE“, C-90/08 P, točke od 20 do 23). 
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Rok se lahko podaljša največ za šest mesecev (člen 57(1) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). O podaljšanju roka je treba obvestiti obe stranki. 
 
 
4.1.6.2 Prekinitev postopka 
 
Če oddelek za ničnost izve, da se veljavnost modela Skupnosti izpodbija na podlagi 
nasprotne tožbe pred pristojnim nacionalnim sodiščem in da to sodišče postopka ne 
prekine, bo po uradni dolžnosti po zaslišanju strank sam prekinil postopek, razen če 
obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje postopka (člen 91(2) Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Oddelek za ničnost lahko po potrebi prekine postopek, zlasti: 
 
• če zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na prejšnjem modelu ali znamki, za 

katero postopek registracije še poteka, dokler se ne sprejme dokončna odločitev 
v tem postopku (člen 25(1)(d) in (e) Uredbe o modelih Skupnosti); 

 
• če zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na prejšnjem modelu ali znamki, katere 

veljavnost se izpodbija v upravnem ali sodnem postopku, dokler se ne sprejme 
dokončna odločitev v tem postopku; 

 
• če oddelek za ničnost prejme skupno zahtevo za prekinitev, ki jo podpišeta obe 

stranki, da bi sklenili poravnavo (člen 31(5) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti); 

 
• če je bilo v zvezi z istim modelom Skupnosti vloženih več zahtev za ugotovitev 

ničnosti in če predhodni preizkus pokaže, da je lahko registrirani model Skupnosti 
na podlagi teh zahtev ničen. Oddelek za ničnost lahko to zahtevo prednostno 
obravnava in začasno prekine druge postopke za ugotovitev ničnosti (člen 32(2) 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 

 
Oddelek ima pri odločanju o primernosti prekinitve postopka široke diskrecijske 
pravice. Pri odločitvi o prekinitvi postopka je treba pretehtati posamezne interese 
strank, vključno z interesom vložnika zahteve za pridobitev odločbe v razumnem roku 
(glej po analogiji sodbo z dne 16. maja 2011 v zadevi „Atlas“, T-145/08, ,točke od 68 do 
77). 
 
Oddelek za ničnost stranki obvesti o odločitvi o odobritvi prekinitve postopka. Če se 
prekinitev odobri za določeno obdobje, oddelek za ničnost v sporočilu navede datum 
nadaljevanja postopka. Postopek se nadaljuje na dan po izteku obdobja prekinitve. 
 
Če je prekinitev odobrena za nedoločen čas, se postopek za ugotovitev ničnosti 
nadaljuje, ko stranke oddelek za ničnost obvestijo, da se je zgodil dogodek, ki je 
upravičeval prekinitev, oziroma da takšen dogodek ne obstaja več. Datum nadaljevanja 
postopka je naveden v sporočilu oddelka za ničnost, če pa te navedbe ni, je to dan po 
datumu pošiljke tega sporočila. 
 
Če je v času prekinitve tekel rok, ima zadevna stranka za predložitev pripomb na voljo 
dva meseca od datuma nadaljevanja postopka. 
 
Če sta prekinitev zahtevali obe stranki, je obdobje prekinitve vedno eno leto, ne glede 
na obdobje, ki sta ga zahtevali. Prekinitev lahko konča katera koli stranka („zavrnitev“). 
Pri tem ni pomembno, ali druga stranka temu nasprotuje oziroma ali se s tem strinja. 
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Če ena od strank zavrne prekinitev, se obdobje prekinitve končna dva tedna po tem, ko 
so stranke o tem obveščene. Postopek se nadaljuje dan po tem. Če je v času 
prekinitve tekel rok, ima zadevna stranka za predložitev pripomb na voljo dva meseca 
od datuma nadaljevanja postopka. 
 
 
4.1.7 Dokazni postopek 
 
Stranki lahko kot dokaze predložita dokumente in posamezne dokaze, izvedenska 
mnenja in mnenja prič in/ali zaprisežene ali overjene pisne izjave ali izjave, ki imajo 
podoben učinek po zakonu države, v kateri je izjava sestavljena (člen 65(1) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Če stranka kot dokaze predloži izjave prič ali izvedenska mnenja, jo bo oddelek za 
ničnost pozval, naj te izjave prič ali izvedenska mnenja predloži pisno, razen če se 
šteje, da je primerno zaslišanje (člen 65 Uredbe o modelih Skupnosti ter člena 43 in 46 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
4.1.8 Ustni postopek 
 
Ustni postopek se vodi na zahtevo oddelka za ničnost ali katere koli stranke (člen 64 
Uredbe o modelih Skupnosti ter člena 38(1) in 42 Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti).  
 
Če stranki zahtevata ustni postopek, ima oddelek za ničnost široko diskrecijsko 
pravico, da presodi, ali je dejansko potreben. Zaslišanja ni, če ima oddelek za ničnost 
na voljo vse informacije, ki so potrebne za izrek odločbe o ničnosti (odločba z dne 
13. maja 2008 v zadevi „Automatic machines for games“, R 135/2007-3, točka 14). 
 
Če se oddelek za ničnost odloči za ustni postopek in poziv strankam k pričanju, jih 
mora k pričanju povabiti najmanj en mesec vnaprej, razen če se te strinjajo s krajšim 
rokom. 
 
Ker je namen ustnega postopka pojasniti vsa vprašanja, ki jih je treba razrešiti pred 
sprejetjem meritorne odločbe, je primerno, da oddelek za ničnost v pozivu stranke 
opozori na elemente, v zvezi s katerimi je po njegovem mnenju potrebna razprava. Če 
oddelek za ničnost meni, da je to potrebno zaradi nekaterih zadev in za lažji potek 
zaslišanja, lahko stranke pozove, naj pred ustno obravnavo predložijo pisne pripombe 
ali dokaze. Pri obdobju, ki ga oddelek za ničnost določi za pošiljanje takšnih pripomb, 
je treba upoštevati, da mora oddelek te pripombe prejeti v razumnem roku, da jih lahko 
predloži drugim strankam. 
 
Stranke lahko tudi na lastno pobudo predložijo dokaze v podporo svojim argumentom. 
Vendar če je bil takšen dokaz predložen v zgodnejši fazi postopka, oddelek za ničnost 
sam odloči o dopustnosti teh posameznih dokazov, ob upoštevanju načela, da je treba 
zaslišati obe stranki, če je to primerno. 
 
Ustni postopek, vključno z izrekom odločitve, je javen, če je bil izpodbijani model 
Skupnosti objavljen, razen v primeru, če bi lahko prisotnost javnosti povzročila resno in 
neupravičeno škodo, zlasti stranki v postopku. Stranki sta o tem ustrezno obveščeni v 
sodnem pozivu. 
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Stranki prejmeta izvod zapisnika z bistvenimi sestavinami ustnega postopka in 
ustreznimi izjavami strank (člen 46 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
4.2 Preizkušanje 
 
4.2.1 Začetek preizkušanja 
 
Oddelek za ničnost začne preizkušanje zahteve takoj, ko sta stranki obveščeni o tem, 
da se je pisna faza postopka končala in da ni mogoče predložiti nobenih dodatnih 
pripomb (člen 53 Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
4.2.2 Preizkušanje razlogov za ničnost 
 
Razlogi za ugotovitev ničnosti modela Skupnosti so izčrpno navedeni v členu 25 
Uredbe o modelih Skupnosti. Zahteva za ugotovitev ničnosti na podlagi drugih 
razlogov, kot so razlogi, navedeni v Uredbe o modelih Skupnosti (npr. trditev, da 
imetnik izpodbijanega modela ni ravnal v dobri veri, ko je zahteval registracijo modela 
Skupnosti), se glede na zadevni razlog zavrne kot nedopustna (sodba z dne 
18. marca 2010 v zadevi „Representation of a circular promotional item“, T-9/07, 
točki 30 in 31). 
 
V zahtevi se je mogoče sklicevati na več kot en razlog za ničnost, ne da bi bilo treba 
plačati dodatno pristojbino. Če vložnik zahteve uporabi obrazec Urada, mora označiti 
kvadratek, ki ustreza enemu ali več razlogom, na katerih temelji zahteva. 
 
Vsak razlog je treba podpreti z lastnimi dejstvi, dokazi in argumenti. 
 
Člen 25(1)(b) Uredbe o modelih Skupnosti vključuje različne razloge za ničnost, in sicer 
neizpolnjevanje zahtev iz člena 4 Uredbe o modelih Skupnosti (novost, individualna 
narava, vidne značilnosti sestavnih delov kompleksnega izdelka), razloge iz člena 8(1) 
in (2) Uredbe o modelih Skupnosti (funkcionalnost in videzi izdelka tehničnih veznih 
elementov) in razlog iz člena 9 Uredbe o modelih Skupnosti (videzi izdelka, ki so v 
nasprotju z javnim redom ali moralo). 
 
Če je v zahtevi označen kvadratek „Razlogi“, ki ustreza členu 25(1)(b) Uredbe o 
modelih Skupnosti, bo oddelek za ničnost iz dejstev, dokazov in argumentov v 
obrazloženi izjavi razlogov ugotovil, na kateri posebni razlog ali več razlogov se sklicuje 
vložnik zahteve, in ustrezno omejil obseg preizkušanja zahteve (odločba z 
dne 17. aprila 2008 v zadevi „Radiators for heating“, R 976/2007-3, točka 26). 
 
Enako velja za kvadratek „Razlogi“ na obrazcu zahteve, ki ustreza členu 25(1)(c), (d), 
(e), (f) ali (g) Uredbe o modelih Skupnosti. 
 
Oddelek za ničnost mora zahtevo proučiti z vidika vseh razlogov, predloženih v 
obrazloženi izjavi razlogov, čeprav ustrezni kvadratki na obrazcu zahteve niso bili 
označeni. Če je torej vložnik zahteve v obrazloženi izjavi navedel, da izpodbijani model 
Skupnosti ni bil „nov“, je ta navedba veljavna izjava o razlogu, čeprav kvadratek 
„Razlogi“ v zvezi z zahtevami iz členov od 4 do 9 Uredbe o modelih Skupnosti ni bil 
označen (odločba z dne 2. avgusta 2007 v zadevi „Saucepan handle“, R 1456/06-3, 
točka 10). 
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Če vložnik zahteve izrecno izpodbija novost modela Skupnosti in predloži dokaz o 
prejšnjem razkritju, se domneva, da želi doseči ugotovitev ničnosti na podlagi razloga 
iz člena 25(1)(b) Uredbe o modelih Skupnosti v povezavi s členom 4 Uredbe o modelih 
Skupnosti. Zato oddelek za ničnost preizkusi individualno naravo izpodbijanega modela 
Skupnosti (odločba z dne 22. novembra 2006 v zadevi „Underwater motive device“, 
R 196/2006-3). 
 
Vložnik po datumu vložitve zahteve ne more navesti novih razlogov za ničnost, vendar 
lahko vloži drugo zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi drugačnih razlogov. 
 
Če je zahteva podprta z enim ali več razlogi, ki jih je predložil vložnik zahteve, oddelek 
za ničnost ne sprejme odločitve o drugih razlogih (odločba z dne 15. decembra 2004 – 
ICD 321). Če je mogoče zahtevo opreti na obstoj enega od prejšnjih modelov ali pravic, 
na katero se sklicuje vložnik, se preostali prejšnji modeli ali pravice ne preizkušajo (glej 
po analogiji sodbo z dne 16. septembra 2004 v zadevi „MGM/M.G.M.“, T-342/02, in 
sklep z dne 11. maja 2006 v zadevi „TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH IN 
DRUGI“, T-194/05). 
 
 
5 Drugačni razlogi za ničnost 
 
5.1 Model brez videza 
 
V skladu s členom 25(1)(a) Uredbe o modelih Skupnosti se lahko model Skupnosti 
razglasi za ničnega, če njegov videz ne ustreza opredelitvi iz člena 3(a) Uredbe o 
modelih Skupnosti. Takšen primer je, kadar pogledi modela Skupnosti niso skladni in 
predstavljajo različne izdelke ali kadar grafični prikaz predstavlja le prikaz narave 
(pokrajina, sadje, živali itd.), ki ni izdelek v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o modelih 
Skupnosti. 
 
 
5.2 Neupravičenost do modela 
 
Model Skupnosti se lahko v skladu s členom 25(1)(c) Uredbe o modelih Skupnosti 
razglasi za ničnega, če imetnik pravice na podlagi odločbe sodišča ni upravičen do 
modela Skupnosti po členu 14 Uredbe o modelih Skupnosti. 
 
Iz ubeseditve „na podlagi odločbe sodišča“ v členu 25(1)(c) Uredbe o modelih 
Skupnosti je jasno, da oddelek za ničnost ni pristojen za presojanje, kdo je upravičen 
do modela Skupnosti na podlagi člena 14 Uredbe o modelih Skupnosti. To pristojnost 
ima vsako nacionalno sodišče, ki je pristojno na podlagi členov 27 ter 79(1) in (4) 
Uredbe o modelih Skupnosti v povezavi s členom 93 Uredbe o modelih Skupnosti. Če 
odločbe sodišča ni, oddelek za ničnost izpodbijanega modela Skupnosti ne more 
razglasiti za ničnega na podlagi člena 25(1)(c) Uredbe o modelih Skupnosti (odločba z 
dne 11. februarja 2008 v zadevi „Loudspeaker“, R 64/2007-3, točka 15). 
 
Člen 15(1) Uredbe o modelih Skupnosti, ki obravnava zahtevo, da se oseba prizna kot 
zakoniti imetnik modela Skupnosti, je neupošteven tudi v zvezi z razlogom iz 
člena 25(1)(c) Uredbe o modelih Skupnosti. 
 
Takšna zahteva spada v kategorijo „tožbe v zvezi z modeli Skupnosti, ki niso navedene 
v členu 81 Uredbe o modelih Skupnosti“ in so zato na podlagi člena 93(1) Uredbe o 
modelih Skupnosti v pristojnosti nacionalnega sodišča in ne oddelka za ničnost. To 
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potrjuje besedilo iz člena 27(3) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti, ki se sklicuje 
na to, da se takšna zahteva „vloži na sodišču“. 
 
 
5.3 Tehnična funkcija 
 
Člen 8(1) Uredbe o modelih Skupnosti določa, da „[m]odel Skupnosti ne obstaja za 
značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija“. 
 
 
5.3.1 Utemeljitev 
 
„Člen 8(1) Uredbe o modelih Skupnosti zavrača varstvo tistih značilnosti izgleda 
izdelka, izbranih izključno za opravljanje njegove funkcije, kar je vsaj delno v nasprotju 
z značilnostmi, izbranimi za lepši izgled izdelka“, kot je razsodil tretji odbor za pritožbe 
(odločba z dne 22. oktobra 2009 v zadevi „Chaff cutters“, R 690/2007-3, točka 35 in 
naslednje). 
 
Dejstvo, da je varstvo zavrnjeno le za posamezno značilnost izgleda izdelka (člen 8(1) 
Uredbe o modelih Skupnosti), ne pomeni, da je treba v skladu s členom 25(1)(b) 
Uredbe o modelih Skupnosti celotni model razglasiti za ničnega. Model kot celota je 
ničen le, če je vse temeljne značilnosti izgleda zadevnega izdelka določala izključno 
njegova tehnična funkcija (odločba z dne 29. aprila 2010 v zadevi „Fluid distribution 
equipment“, R 211/2008-3, točka 36). 
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Model Skupnosti št. 232996-0008 za  

„Fluid distribution equipment“ (tretji odbor za pritožbe, odločba z dne 29. aprila 2010 v zadevi 
R 211/2008-3) 

 
Skica iz prejšnje evropske patentne prijave (EP 1 568 418 A2) v zvezi z „metodo in sistemom za 
podporo in/ali uravnavanje sestavnih delov sistema za porazdelitev tekočin“ 
 
 
5.3.2 Preizkušanje 
 
Da se ugotovi, ali bistvene značilnosti izgleda izdelka, v katerega je izpodbijani model 
Skupnosti vgrajen, določa le tehnična funkcija izdelka, je treba najprej ugotoviti, kakšna 
je tehnična funkcija navedenega izdelka. Upoštevati je treba ustrezno navedbo v prijavi 
za registracijo modela (člen 36(2) Uredbe o modelih Skupnosti), po potrebi pa tudi sam 
videz, če ta pojasnjuje naravo izdelka, njegov namen in delovanje (glej po analogiji 
sodbo z dne 18. marca 2010 v zadevi „Representation of a circular promotional item“, 
T-9/07, točka 56). 
 
To, ali se uporablja člen 8(1) Uredbe o modelih Skupnosti, je treba presoditi objektivno 
in ne na podlagi dojemanja seznanjenega uporabnika, čigar poznavanje tehničnih 
zadev je lahko omejeno. 
 
Tehnično funkcijo značilnosti modela je mogoče med drugim presoditi ob upoštevanju 
dokumentacije v zvezi s patenti, ki opisujejo funkcionalne elemente zadevne oblike. 
 
Oddelek za ničnost lahko glede na primer in zlasti glede na stopnjo težavnosti imenuje 
izvedenca (člen 65(3) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 44 Izcedbene uredbe o 
modelih Skupnosti). 
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5.3.3 Alternativne oblike 
 
Člen 8(1) Uredbe o modelih Skupnosti ne zahteva, da mora biti neka značilnost edino 
sredstvo, da bi izdelek opravljal svojo tehnično funkcijo. Člen 8(1) Uredbe o modelih 
Skupnosti se uporablja, če je bila potreba po izpolnjevanju tehnične funkcije izdelka 
edini upoštevni dejavnik pri izbiri zadevne značilnosti (odločba z dne 22. oktobra 2009 
v zadevi „Chaff cutters“, R 690/2007-3, točki 31 in 32). 
 
Preizkušanje iz člena 8(1) Uredbe o modelih Skupnosti je treba opraviti z analizo 
modela Skupnosti in ne videzov, sestavljenih iz drugih oblik. 
 
 
5.4 Videzi izdelka tehničnih veznih elementov 
 
Značilnosti modela Skupnosti so izvzete iz varstva, če morajo biti reproducirane v 
natančni obliki in dimenzijah, da bi bilo mogoče izdelek, v katerega je videz izdelka 
vgrajen oziroma pri katerem se uporablja, mehansko povezati z drugim izdelkom ali ga 
namestiti vanj, okrog njega ali ob njem, tako da lahko vsak od izdelkov opravlja svojo 
funkcijo. Če se člen 8(2) Uredbe o modelih Skupnosti uporablja za vse bistvene 
značilnosti modela Skupnosti, je treba ta model razglasiti za ničnega (odločba z 
dne 20. novembra 2007, ICD 2970). 
 
Dokazno breme, da se lahko model Skupnosti izpodbija na podlagi člena 8(2) Uredbe o 
modelih Skupnosti, je na strani vložnika zahteve. Vložnik mora utemeljiti obstoj izdelka, 
katerega oblika in dimenzije določajo obliko in dimenzije modela Skupnosti, ter 
predložiti dejstva, dokaze in argumente, ki kažejo funkcije, ki jih opravljata ta izdelek in 
model Skupnosti kot posamezni izdelek in/ali v povezavi z drugim izdelkom. 
 
Člen 8(2) Uredbe o modelih Skupnosti se izjemoma ne uporablja za model Skupnosti, 
ki je namenjen za omogočanje večkratne sestave ali povezave medsebojno zamenljivih 
delov modularnih sistemov (člen 8(3) Uredbe o modelih Skupnosti). Dokazno breme, 
da je model Skupnosti namenjen prav temu, nosi imetnik. 
 
 
5.5 Neobstoj novosti in individualne narave 
 
5.5.1 Razkritje prejšnjega modela 
 
5.5.1.1 Splošna načela 
 
Za izpodbijanje veljavnosti modela Skupnosti na podlagi neobstoja novosti ali 
individualne narave je treba dokazati, da je bil prejšnji model, ki je enak oziroma daje 
podoben celotni vtis, javnosti dostopen pred datumom vložitve prijave za registracijo, 
ali, če se zahteva prednostna pravica, datumom prednostne pravice (člena 5 in 6 
Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Zadevna javnost je sestavljena iz specializiranih krogov na zadevnem področju, ki 
delujejo v Evropski uniji (člen 7(1) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Za namen člena 7 Uredbe o modelih Skupnosti „videz“ pomeni izgled celotnega izdelka 
ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali 
materialov samega izdelka in/ali njegovih ornamentov (člen 3(a) Uredbe o modelih 
Skupnosti). To, ali je prejšnji „videz“ v smislu člena 3(a) Uredbe o modelih Skupnosti 
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pravno varovan (kot model, znamka, avtorsko delo, uporabni model ali drugo), ni 
pomembno. 
 
Domneva se, da je bil videz izdelka, ki je dostopen javnosti, če je bil kjer koli na svetu 
kadar koli objavljen po registraciji ali kako drugače, razstavljen, uporabljen pri trgovanju 
ali drugače, razkrit za namen uporabe členov 5 in 6 Uredbe o modelih Skupnosti 
(člen 7(1) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Vendar se dejanja razkritja prejšnjega videza ne upoštevajo, če imetnik predloži 
prepričljiva dejstva, dokaze in argumente v podporo mnenju, da ti dogodki pri 
običajnem poslovanju ne bi mogli utemeljeno postati znani specializiranim krogom na 
zadevnem področju, ki delujejo v Evropski uniji (člena 7(1) in 63(1) Uredbe o modelih 
Skupnosti) (odločba z dne 22. marca 2012 v zadevi „Insulation blocks“, R 1482/2009–
3, točka 38). 
 
Druge izjeme so obravnavane v odstavkih 5.5.1.7 in 5.5.1.8 spodaj. 
 
 
5.5.1.2 Uradne objave 
 
Objava prejšnjega modela v biltenu katerega koli svetovnega urada za industrijsko 
lastnino pomeni njegovo razkritje in edina izjema od navedenega pravila je, če razkritje 
ne bi moglo utemeljeno postati znano specializiranim krogom na zadevnem področju, 
ki delujejo v Evropski uniji. Zato se po tem, ko vložnik zahteve dokaže objavo modela, 
domneva tudi njegovo razkritje, imetnik pa mora ob upoštevanju globalizacije trgov 
predložiti dejstva, argumente ali dokazila o nasprotnem, in sicer da objava prejšnjega 
modela ne bi mogla utemeljeno postati znana specializiranim krogom na zadevnem 
področju, ki delujejo v Evropski uniji (odločbi z dne 27. oktobra 2009 v zadevi 
„Watches“, R 1267/2008-3, točka 35 in naslednje, in z dne 7. julija 2008 v zadevi 
„Cans“, R 1516/2007-3, točka 9). 
 
Tudi objava znamke v biltenih znamk in patentov bi lahko pri običajnem poslovanju 
utemeljeno postala znana specializiranim krogom na zadevnem področju, ki delujejo v 
Evropski uniji. Če je bila torej vložena prijava za izgled izdelka in je bil ta objavljen kot 
znamka, se to šteje za razkritje „videza“ za namen člena 7 Uredbe o modelih Skupnosti 
(sodba z dne 16. decembra 2010 v zadevi „Seated figure“, T-513/09, točka 20). Enako 
velja, če prikazi v patentnih prijavah kažejo izgled industrijskega ali obrtnega izdelka 
(odločba z dne 22. marca 2010 v zadevi „Drinking straws“, R 417/2009-3, točka 21). 
Vendar se zaradi obstoja dokumenta, ki ga hrani urad za patente in znamke ter je 
javnosti na voljo samo z vložitvijo zahteve za pregled spisov, ne more šteti, da bi lahko 
ta dokument pri običajnem poslovanju utemeljeno postal znan specializiranim krogom 
na zadevnem področju, in zato tak obstoj dokumenta ne dokazuje razkritja prejšnjega 
modela v smislu člena 7 Uredbe o modelih Skupnosti (odločba z dne 22. marca 2012 v 
zadevi „Insulation blocks“, R 1482/2009-3, točki 39 in 43). 
 
Za utemeljitev razkritja mora biti datum objave na potrdilu o registraciji naveden 
neodvisno od datuma vložitve ali datuma registracije. Vendar zadostuje že, da je 
mogoče datum objave prepoznati iz navedbe kode INID (mednarodno dogovorjene 
številke za prepoznavanje (bibliografskih) podatkov, standardizirane v skladu s 
standardom ST.9 Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Glej odločbo 
oddelka za ničnost z dne 14. novembra 2006 (ICD 2061)). 
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5.5.1.3 Razstave in uporaba pri trgovanju 
 
Razkritje modela na mednarodni razstavi kjer koli na svetu je dogodek, ki lahko pri 
običajnem poslovanju postane znan specializiranim krogom na zadevnem področju, ki 
delujejo v Evropski uniji, razen če se predložijo dokazi o nasprotnem (odločbi z dne 
26. marca 2010 v zadevi „Footwear“, R 9/2008-3, točke od 73 do 82, in z dne 
1. junija 2012 v zadevi „Lamps“, R 1622/2010-3, točka 24). 
 
Uporaba pri trgovanju je še en primer, ki je v členu 7(1) Uredbe o modelih Skupnosti 
naveden kot način razkritja modela, ne glede na to, ali je ta uporaba v EU ali zunaj nje 
(odločba z dne 26. marca 2010 v zadevi „Footwear“, R 9/2008-3, točke od 63 do 71). 
 
Razkritje modela je lahko rezultat uporabe pri trgovanju, čeprav ni dokaza, da so bili 
izdelki, v katere je bil vgrajen prejšnji model, dejansko dani v promet na evropski trg. 
Zadostuje že, da je bilo blago naprodaj v razdeljenih katalogih (odločba z 
dne 22. oktobra 2007 v zadevi „Ornamentation“, R 1401/2006-3, točka 25) ali uvoženo 
v Evropsko unijo iz tretje države (sodba z dne 14. junija 2011 v zadevi „Watch attached 
to a lanyard“, T-68/10, točki 31 in 32) oziroma da sta se o njegovem nakupu 
dogovarjala dva evropska subjekta (sodba z dne 9. marca 2012 v zadevi „Bottle“, 
T-450/08, točke od 30 do 45). 
 
Zadostuje že, da je mogoče z razumno gotovostjo trditi, da je bilo blago razkrito pred 
datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice izpodbijanega modela 
Skupnosti, čeprav točen datum razkritja ni znan (sodba z dne 14. junija 2011 v zadevi 
„Watch attached to a lanyard“, T-68/10, točki 31 in 32). 
 
 
5.5.1.4 Razkritje preko spleta 
 
Načeloma so razkritja na spletu del prejšnjega stanja. Informacije, razkrite na spletu ali 
v spletnih podatkovnih zbirkah, se štejejo za javno dostopne od datuma objave. 
Spletna mesta pogosto vsebujejo zelo pomembne informacije. Nekatere informacije so 
lahko na voljo le spletno na spletnih mestih. To na primer vsebuje spletne objave 
registracij modela uradov za industrijsko lastnino.  
 
Zaradi narave spleta je težko ugotoviti dejanski datum, na katerega so bile informacije 
dejansko dostopne javnosti. Na vseh spletnih straneh na primer ni navedeno, kdaj so 
bile objavljene. Spletna mesta se sicer zlahka posodabljajo, vendar večina nima arhiva 
predhodno razkritega gradiva in ne prikazuje zapisov, iz katerih bi lahko javnost 
natančno ugotovila, kaj je bilo objavljeno in kdaj. 
 
V zvezi s tem se datum razkritja na spletu šteje za zanesljivega, zlasti če: 
 
• je na spletnem mestu časovni žig v zvezi z zgodovino sprememb, uporabljenih pri 

datoteki ali spletni strani (kot je na primer na voljo pri Wikipediji ali kot je 
samodejno pripet vsebini, npr. sporočila forumov in spletni dnevniki); ali 

 
• datume na spletnih straneh označijo iskalniki (npr. Googlov predpomnilnik); ali 
 
• je posnetek spletne strani opremljen z datumom; ali 
 
• so informacije v zvezi s posodobitvami spletnih strani na voljo v spletni storitvi 

arhiviranja. 
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Z omejitvijo dostopa na omejen krog ljudi (npr. z varovanjem z geslom) ali zahtevo za 
plačilo dostopa (podobno kot pri nakupu knjige ali naročnini na časopis) ni mogoče 
preprečiti, da spletne strani ne bi bile del najnovejšega tehničnega razvoja. 
 
Zadostuje že, če je spletna stran na voljo brez prepovedi glede zaupnosti in da lahko 
evropski strokovnjaki iz zadevnih krogov razumno izpolnijo zahteve po dostopnosti. 
 
5.5.1.5 Zaprisežene ali overjene pisne izjave (izjave pod prisego) 
 
Načeloma zaprisežene pisne izjave kot take niso dovolj za dokaz dejstva, kot je 
razkritje prejšnjega modela. Vendar lahko potrdijo in/ali pojasnijo točnost dodatnih 
dokumentov (odločba z dne 14. oktobra 2009 v zadevi „Fireplaces“, R 316/2008-3, 
točka 22. Glej po analogiji sodbo z dne 13. maja 2009 v zadevi 
„SCHUHPARK/SCHUHPARK“, T-183/08, točka 43). 
 
Da bi se lahko ocenila dokazna vrednost zaprisežene izjave, je treba zlasti preveriti 
verodostojnost podatkov, ki jih vsebuje. Zato je treba upoštevati zlasti izvor dokumenta, 
okoliščine njegove priprave in njegovega naslovnika, da bi se ugotovilo, ali se na 
podlagi vsebine zdi smiseln in zanesljiv (sodba z dne 9. marca 2012 v zadevi „Bottle“, 
T-450/08, točki 39 in 40). 
 
Zaprisežene pisne izjave in druga dokumentarna dokazila strank, v katerih je izražen 
interes za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, imajo manjšo dokazno vrednost v 
primerjavi z dokumenti nevtralnega izvora (sodba z dne 14. junija 2011 v zadevi 
„Watch attached to a lanyard“, T-68/10, točke od 33 do 36). 
 
 
5.5.1.6 Nezadostno razkritje 
 
Vprašanje razkritja prejšnjega modela je predhodno vprašanju, ali pri seznanjenem 
uporabniku oba modela ustvarita enak celotni vtis. 
Če prejšnji model ni bil dostopen javnosti ali če je to bilo storjeno na način, ki ni 
skladen z zahtevami iz člena 7(1) Uredbe o modelih Skupnosti, potem obstaja 
zadosten razlog za zavrnitev zahteve v delu, ki temelji na členih 5 in 6 Uredbe o 
modelih Skupnosti (odločba z dne 10. marca 2008 v zadevi „Barbecues“, 
R 586/2007-3, točka 22 in naslednje). 
Ker v Uredbi o modelih Skupnosti in v Izvedbeni uredbi o modelih Skupnosti ni 
določena posebna oblika dokazov, potrebnih za ugotavljanje razkritja, so dokazi v 
podporo razkritju stvar presoje vložnika zahteve. Oddelek za ničnost opravi celovito 
presojo takšnih dokazov z upoštevanjem vseh upoštevnih dejstev v posameznem 
primeru. Razkritja ni mogoče dokazati z verjetnostjo ali domnevami, ampak s trdnimi in 
objektivnimi dokazi o učinkovitem in zadostnem razkritju prejšnjega modela (sodba z 
dne 9. marca 2012 v zadevi „Bottle“, T-450/08, točke od 21 do 24). 
 
Celovita presoja posameznih dokazov pomeni, da jih je treba presojati glede na njihovo 
medsebojno povezavo. Čeprav nekateri posamezni dokazi sami ne dokazujejo 
razkritja, pa lahko prispevajo k ugotavljanju razkritja, če se presojajo v povezavi z 
drugimi dokazi (sodba z dne 9. marca 2012 v zadevi „Bottle“, T-450/08, točke 25 in 
od 30 do 45). 
 
Oddelku za ničnost z domnevami in sklepanjem ni treba ugotavljati, kateri od prejšnjih 
modelov, ki jih je vložnik zahteve prikazal v dokumentarnih dokazilih, bi lahko bil 
upošteven, če vložnik zahteve ne predloži dodatnih pojasnil v zvezi s tem (glej 
odstavek 3.1.9.2 zgoraj). Prejšnji modeli, razen tistih, ki jih vložnik zahteve posebej 
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navede kot prejšnje upoštevno stanje, se zato ne bodo upoštevali (odločba z 
dne 4. oktobra 2006 (ICD 2228)). 
 
Če prikaz prejšnjega modela tega ustrezno ne predstavlja in zato primerjava z 
izpodbijanim modelom ni mogoča, to ne pomeni razkritja za namen člena 7(1) Uredbe 
o modelih Skupnosti (odločba z dne 10. marca 2008 v zadevi „Barbecues“, 
R 586/2007-3, točka 22 in naslednje). 
 
 
5.5.1.7 Razkritje tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti 
 
Razkritje modela Skupnosti se ne šteje za dostopno javnosti zgolj zato, ker je bil model 
razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti (člen 7(1) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Zato je razkritje modela tretji osebi v okviru komercialnih pogajanj brezpredmetno, če 
so se zadevne stranke dogovorile, da morajo izmenjane informacije ostati zaupne 
(odločba z dne 20. junija 2005 (ICD 172), točka 22). 
 
 
5.5.1.8 Razkritje v obdobju prednostne pravice 
 
V prijavi za model Skupnosti se lahko prednostna pravica zahteva za eno ali več 
prejšnjih prijav za isti model ali uporabni model v kateri koli državi članici Pariške 
konvencije ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije ali za katero 
koli takšno državo članico (člen 41 Uredbe o modelih Skupnosti in člen 8 Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti). Prednostna pravica traja šest mesecev od datuma 
vložitve prve prijave. 
 
Učinek prednostne pravice je ta, da se datum prednostne pravice šteje kot datum 
vložitve prijave registriranega modela Skupnosti za namen členov 5, 6, 7, 22, 25(1)(d) 
in 50(1) Uredbe o modelih Skupnosti (člen 43 Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Pri zahtevi za prednostno pravico v zvezi z „istim modelom ali uporabnim modelom“ je 
potrebna enakost z ustreznim modelom Skupnosti brez dodajanja ali odvzemanja 
značilnosti. Vendar je zahteva za prednostno pravico veljavna le, če se model 
Skupnosti in prejšnja prijava razlikujeta samo v nepomembnih podrobnostih. 
 
Urad pri preizkušanju prijave za model Skupnosti ne preveri, ali se ta nanaša na „isti 
model ali uporabni model“, za katerega se zahteva prednostna pravica. 
 
Vendar bo Urad preizkusil zahtevo za priznanje prednostne pravice, če vložnik zahteve 
izpodbija njeno veljavnost ali če imetnik izpodbija učinke razkritja videza za namen 
členov 5, 6 in 7 Uredbe o modelih Skupnosti, če je bil ta razkrit med obdobjem 
prednostne pravice. 
Če je veljavnost zahteve za priznanje prednostne pravice odločilna za izid zahteve, 
lahko Urad sprejme stališče o veljavnosti te zahteve v meritorni odločbi v zadevi ali na 
lastno pobudo prekine postopek, da imetniku omogoči odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti v določenem roku (člen 45(2)(d) Uredbe o modelih Skupnosti in 
člena (1)(1)(f) ter 10(3)(c)(7) in (8) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Postopek za ugotovitev ničnosti se nadaljuje, ko so pomanjkljivosti odpravljene ali ko je 
sprejeta dokončna odločitev o izgubi prednostne pravice (člen 46(1) do (4) Uredbe o 
modelih Skupnosti) (glej odstavek 4.1.6.2 zgoraj o nadaljevanju postopka). 
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5.5.1.9 Prehodno obdobje 
 
Člen 7(2) Uredbe o modelih Skupnosti določa „prehodno obdobje“ 12 mesecev pred 
datumom prednostne pravice izpodbijanega modela Skupnosti. Razkritje modela 
Skupnosti v tem obdobju se ne upošteva, če ga je razkril oblikovalec ali njegov pravni 
naslednik. 
 
Načeloma mora imetnik dokazati, da je ali oblikovalec modela, s katerim se utemeljuje 
navedena zahteva, ali njegov pravni naslednik; če pa tega ne more dokazati, člena 7(2) 
Uredbe o modelih Skupnosti ni mogoče uporabiti (sodba z dne 14. junija 2011 v zadevi 
„Watch attached to a lanyard“, T-68/10, točke od 26 do 29). 
 
Vendar člen 7(2) Uredbe o modelih Skupnosti vključuje tudi razkritje s strani tretje 
osebe zaradi zagotovljenih podatkov ali dejanje oblikovalca ali njegovega pravnega 
naslednika. To je mogoče v primeru, če je tretja oseba objavila model, prekopiran iz 
modela, ki ga je med prehodnim obdobjem razkril imetnik (odločba z dne 2. maja 2011 
v zadevi „Lighting devices“, R 658/2010-3, točke od 37 do 39). 
 
Izjema, določena v členu 7(2) Uredbe o modelih Skupnosti, se uporablja tudi, če 
predhodno razkrit model ni popolnoma enak izpodbijanemu modelu Skupnosti v smislu 
člena 5 Uredbe o modelih Skupnosti. Razlog za to je v dejstvu, da člen 7(2) Uredbe o 
modelih Skupnosti zagotavlja tudi varstvo pred izgubo individualne narave na podlagi 
člena 6 Uredbe o modelih Skupnosti (odločba z dne 2. maja 2011 v zadevi „Lighting 
devices“, R 658/2010-3, točka 40). 
 
„Prehodno obdobje“ se uporablja tudi, če je bilo razkritje modela posledica zlorabe v 
odnosu do oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika (člen 7(3) Uredbe o modelih 
Skupnosti). To, ali je razkritje posledica goljufivega dejanja, je treba presojati za vsak 
primer posebej na podlagi dejstev, argumentov in dokazov, ki so jih predložile stranke 
(odločba z dne 25. julija 2009 v zadevi „MP3 player recorder“, R 0552/2008-3, točke 
od 24 do 27). 
 
 
5.5.2 Presoja novosti in individualne narave 
 
Videz izdelka je varovan z modelom Skupnosti, če je nov in ima individualno naravo 
(člen 4(1), 5 in 6 Uredbe o modelih Skupnosti). Novost in individualno narava modela 
Skupnosti je treba preizkusiti na datum vložitve oziroma datum prednostne pravice 
glede na prejšnje upoštevno stanje. Prejšnje upoštevno stanje predstavljajo prejšnji 
modeli, katerih razkritje je vložnik zahteve utemeljil v skladu s členom 7 Uredbe o 
modelih Skupnosti (člen 63 Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
5.5.2.1 Splošna načela 
 
Celovita primerjava 
 
Model Skupnosti je treba primerjati z vsakim posameznim prejšnjim modelom, na 
katerega se sklicuje vložnik zahteve. Novosti in individualne narave modela Skupnosti 
ni mogoče ovreči z združitvijo prejšnjih modelov ali sestavnih delov prejšnjih modelov 
(sodba z dne 22. junija 2010 v zadevi „Communication equipment“, T-153/08, točki 23 
in 24). 
 



Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modela 

 
Smernice za preizkušanje v Uradu, Registrirani modeli Skupnosti Stran 31 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

Kombinacija že razkritih značilnosti je zato upravičena do varstva, ker je model 
Skupnosti, ki zagotavlja to kombinacijo kot celoto, nov in ima individualno naravo. 
 
Načeloma je treba pri preizkušanju novosti in individualne narave upoštevati vse 
značilnosti modela Skupnosti. Vendar ima to splošno načelo številne izjeme. 
 
 
Značilnosti, ki jih določa funkcija izdelka, in značilnosti tehničnih veznih elementov 
 
Značilnosti, ki jih določa le tehnična funkcija, in značilnosti, ki morajo biti obvezno 
reproducirane v natančni obliki in dimenzijah, da bi jih bilo mogoče povezati z drugim 
izdelkom, ne morejo prispevati k novosti in individualni naravi modela Skupnosti. Zato 
se takšne značilnosti ne smejo upoštevati pri primerjavi modela Skupnosti s prejšnjim 
upoštevnim stanjem značilnosti (člen 8 Uredbe o modelih Skupnosti, glej odstavek 
5.3.1 zgoraj). 
 
 
Zahteva glede vidnosti 
 
Značilnosti modela Skupnosti, uporabljene ali vgrajene v izdelek, ki „predstavlja 
sestavni del kompleksnega izdelka“, se ne upoštevajo, če niso vidne ob normalni 
uporabi zadevnega kompleksnega izdelka (člen 4(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
„Kompleksni izdelek“ pomeni izdelek, sestavljen iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče 
zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi (člen 3(c) Uredbe o 
modelih Skupnosti). Zahteva glede vidnosti se na primer ne uporablja za model 
Skupnosti, ki predstavlja izgled zabojnika za smeti kot celote, ker so lahko zabojniki kot 
taki sami kompleksni izdelki in ne njihovi sestavni deli (odločba z dne 23. junija 2008 
(ICD 4919)). 
 
„Normalna uporaba“ pomeni uporabo pri končnem uporabniku, kar izključuje 
vzdrževanje, servisiranje ali popravljanje (člen 4(3) Uredbe o modelih Skupnosti). 
„Normalna uporaba“ je uporaba v skladu z namenom kompleksnega izdelka. 
 
Iz varnostnih razlogov je na primer električni konektor sestavni del, ki je navadno 
vgrajen v ohišje, da se tako med delovanjem kompleksnega izdelka, kot je vlak ali 
električno vozilo, zaščiti vsak stik z morebitnimi uporabniki. Dejstvo, da je lahko 
sestavni del kompleksnega izdelka teoretično viden, kadar ga vstavimo v prozorno 
ohišje ali nanj namestimo prozoren pokrov, je zgolj hipotetično in naključno merilo, ki 
se ne sme upoštevati (odločba z dne 3. avgusta 2009 v zadevi „Electrical contactors“, 
R 1052/2008-3, točke od 42 do 53). 
 
Če nobena od značilnosti modela Skupnosti, uporabljena pri sestavnem delu (npr. 
tesnilnem obročku), ni vidna ob normalni uporabi kompleksnega izdelka (npr. sistem 
toplotnih črpalk), bo model Skupnosti razveljavljen kot celota (odločba z dne 
10. marca 2008 (ICD 4380)). 
 
Vendar člen 4(2) Uredbe o modelih Skupnosti ne zahteva, da je sestavni del v celoti 
jasno viden med uporabo kompleksnega izdelka. Zadostuje že, če je mogoče v nekem 
trenutku videti ves sestavni del, tako da so vidne vse njegove bistvene značilnosti 
(odločba z dne 22. oktobra 2009 v zadevi „Chaff cutters“, R 0690/2007-3, točka 21). 
 
Če so značilnosti modela Skupnosti, ki se uporabijo pri sestavnem delu (npr. motorju z 
notranjim zgorevanjem), le delno vidne ob normalni uporabi kompleksnega izdelka 
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(npr. kosilnice za travo), je treba primerjavo s prejšnjim stanjem omejiti na vidne dele. 
„Kosilnica za travo je ob normalni uporabi postavljena na tla, uporabnik pa stoji za njo. 
Tako uporabnik, ki stoji za kosilnico, vidi motor od zgoraj in zato načeloma vidi zgornjo 
stranico motorja. Iz tega sledi, da zgornja stranica motorja določa njegov celotni vtis“ 
(sodba z dne 9. septembra 2011 v zadevi „Engine“, T-10/08, točke od 20 do 22). 
 
 
Jasno prepoznavne značilnosti 
 
Značilnosti modela Skupnosti, ki v grafičnem prikazu niso jasno prepoznavne, ne 
morejo prispevati k novosti ali individualni naravi modela (Direktiva 98/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov, 
uvodna izjava 11). Podobno se tudi značilnosti prejšnjega modela, ki niso dovolj 
kakovostne, da bi bilo mogoče v prikazu prejšnjega modela prepoznati vse 
podrobnosti, ne morejo upoštevati za namen členov 5 in 6 Uredbe o modelih Skupnosti 
(odločba z dne 10. marca 2008 v zadevi „Barbecues“, R 586/2007-3, točke od 23 do 
26). 
 
Značilnosti prejšnjega modela je mogoče dopolniti z dodatnimi značilnostmi, ki so bile 
javnosti dostopne na različne načine, na primer, prvič, z objavo registracije in, drugič, s 
predstavitvijo izdelka, v katerega je vgrajen registriran model, v katalogih, ki so dani na 
voljo javnosti. Vendar se morajo te predstavitve nanašati na isti prejšnji model (sodba z 
dne 22. junija 2010 v zadevi „Communication equipment“, T-153/08, točke od 25 do 
30). 
 
 
Značilnosti, katerih varstvo se ne zahteva 
 
Značilnosti modela Skupnosti, katerih varstvo se ne zahteva, se ne upoštevajo pri 
primerjavi modelov. To se nanaša na značilnosti modela Skupnosti, ki so prikazane s 
pikčastimi črtami, obrobami, v barvah ali kako drugače, kar jasno kaže na to, da se 
zanje ne zahteva varstvo (sodba z dne 14. junija 2011 v zadevi „Watch attached to a 
lanyard“, T-68/10, točke od 59 do 64). 
 
Nasprotno pa se značilnosti prejšnjega registriranega modela, za katere se ne zahteva 
varstvo, upoštevajo pri presoji novosti in individualne narave izpodbijanega modela 
Skupnosti. V smislu členov 5 in 6 Uredbe o modelih Skupnosti ni pomembno, ali lahko 
imetnik prejšnjega registriranega modela zahteva varstvo v zvezi s takšnimi značilnosti, 
če so bile razkrite skupaj s prejšnjim modelom kot celota. 
 
5.5.2.2 Novost 
 
Model Skupnosti se šteje za novega, če pred njim ni bil razkrit enak videz izdelka v 
skladu s členom 7 Uredbe o modelih Skupnosti. Videzi izdelka se štejejo za enake, če 
se njihove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih (člen 5(2) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Model Skupnosti in prejšnji model sta enaka, če prejšnji modela razkriva vsa 
posamezne dele, ki sestavljajo model Skupnosti. Primerjalni okvir je omejen na 
značilnosti, ki sestavljajo model Skupnosti. Zato ni upoštevno, ali prejšnji model 
razkriva dodatne značilnosti. Model Skupnosti ne more biti nov, če je vključen v 
kompleksnejši prejšnji model (odločba z dne 25. oktobra 2011 v zadevi „Part of a 
sanitary napkin“, R 978/2010-3, točki 20 in 21). 
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Vendar so lahko dodatne ali razlikovalne značilnosti modela Skupnosti upoštevne pri 
odločitvi, ali je model Skupnosti nov, razen če so takšni deli tako nepomembni, da bi jih 
bilo težko opaziti. 
 
Primer nepomembne podrobnosti je majhna sprememba v odtenku barvnega vzorca 
med modeloma, ki se primerjata (odločba z dne 28. julija 2009 v zadevi „Nail files“, 
R 0921/2008-3, točka 25). Druga ponazoritev je oznaka pri enem od primerljivih 
modelov, ki je tako majhna, da se ne opazi kot upoštevna značilnost (odločba z dne 
8. novembra 2006 v zadevi „Cafetera“, R 0216/2005-3, točke od 23 do 26), kot pri 
naslednjem primeru: 
 

  
Izpodbijani registrirani model Skupnosti 

št. 5269-0001 (pogled št. 2), objavljeno z 
dovoljenjem proizvajalca ISOGONA, S.L. 

Prejšnji model 

 
 
 
5.5.2.3 Individualna narava 
 
Šteje se, da ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na 
seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika 
naredi videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred vložitvijo prijave za registracijo ali, 
če se zahteva prednostna pravica, datumom prednostne pravice (člen 6(1) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Pri ocenjevanju individualne narave se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri 
razvijanju modela (člen 6(2) Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
Seznanjeni uporabnik 
 
Pojem seznanjenega uporabnika je treba razumeti kot vmesni pojem med pojmom 
povprečnega potrošnika, ki se uporablja na področju znamk, od katerega se ne 
zahteva posebno znanje, in pojmom strokovnjaka s poglobljeno tehnično 
usposobljenostjo. Seznanjeni uporabnik, ne da bi bil oblikovalec ali tehnični 
strokovnjak, pozna različne modele, ki obstajajo v zadevnem sektorju, ima nekaj 
znanja o sestavnih delih, ki jih ti modeli po navadi vsebujejo, in je zaradi zanimanja za 
zadevne izdelke izkazal razmeroma visoko stopnjo pozornosti pri njihovi uporabi 
(sodba z dne 20. oktobra 2011 v zadevi „Representation of a circular promotional item“, 
C-281/10 P, točki 53 in 59). 
 
Seznanjeni uporabnik ni niti oblikovalec niti tehnični strokovnjak. Torej je oseba, ki 
pozna različne modele, ki obstajajo v zadevnem sektorju, ne da bi bil nujno sposoben 
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razlikovati med vidiki videza izdelka, ki jih določa njegova tehnična funkcija (sodba z 
dne 22. junija 2010 v zadevi „Communication equipment“, T-153/08, točki 47 in 48). 
 
Seznanjeni uporabnik ni niti izdelovalec niti prodajalec izdelkov, v katere naj bi bila 
vgrajena izpodbijana modela (sodba z dne 9. septembra 2011 v zadevi „Engine“, 
T-10/08, točke od 25 do 27). 
 
Vendar lahko pojem seznanjenega uporabnika glede na naravo izdelka, v katerega je 
vgrajen model Skupnosti (npr. promocijski izdelki), vključuje, prvič, poslovni subjekt, ki 
take izdelke nabavi za posredovanje končnim uporabnikom, in, drugič, same 
uporabnike (sodba z dne 20. oktobra 2011 v zadevi C-281/10 P, Prikaz okroglega 
promocijskega izdelka, točka 54). Dejstvo, da ena od obeh skupin seznanjenih 
uporabnikov zadevnega modela dojema, kot da naredita enak celotni vtis, zadošča za 
dokaz, da izpodbijani model nima individualne narave (sodba z dne 14. junija 2011 v 
zadevi „Watch attached to a lanyard“, T-68/10, točka 56). 
 
Če narava izdelka omogoča primerjavo modelov, se njun celotni vtis presoja na podlagi 
domneve, da ju lahko seznanjeni uporabnik neposredno primerja med seboj (sodba z 
dne 18. oktobra 2010 v združenih zadevah „Lutins“, C-101/11 P in C-102/11 P, točki 54 
in 55). 
 
 
Celotni vtis 
 
Modela je treba na splošno primerjati, razen če vključujeta funkcionalne in nevidne 
značilnosti ter značilnosti, katerih varstvo se ne zahteva (glej odstavek 5.5.2.1 zgoraj). 
To pa ne pomeni, da je treba vsem značilnostim primerjanih modelov pripisati enak 
pomen. 
 
Prvič, seznanjeni uporabnik izdelek, v katerega je vgrajen model, uporablja v skladu z 
namenom navedenega izdelka. Relativen pomen, ki ga je treba pripisati značilnostim 
primerjanih modelov, je torej lahko odvisen od načina uporabe izdelka. Zlasti je lahko 
vloga, ki jo imajo značilnosti, manj pomembna zaradi njihove zmanjšane vidnosti med 
uporabo izdelka (sodba z dne 22. junija 2010 v zadevi „Communication equipment“, 
T-153/08, točke od 64 do 66 in 72). 
 
Drugič, seznanjeni uporabnik pri oceni celotnega vtisa, ki ga ustvarita oba modela, 
samodejno izključi značilnosti, ki so popolnoma vsakdanje in skupne vsem primerkom 
iz vrste zadevnega izdelka, ter se osredotoči na značilnosti, ki so odvisne od volje in se 
razlikujejo od standarda (sodba z dne 18. marca 2010 v zadevi „Representation of a 
circular promotional item“, T-9/07, točka 77, ter odločbi z dne 28. novembra 2006 v 
zadevi „Galletas“, R 1310/2005-3, točka 13, in z dne 30. julija 2009 v zadevi „Forks“, 
R 1734/2008-3, točka 26 in naslednje). 
 
Tretjič, podobnosti med značilnostmi, pri katerih je imel oblikovalec omejeno stopnjo 
svobode, so le malo pomembne za celotni vtis, ki ga pri seznanjenem uporabniku 
ustvarita navedena modela izdelkov (sodba z dne 18. marca 2010 v zadevi 
„Representation of a circular promotional item“, T-9/07, točka 72). 
 
Kot primer je mogoče navesti zadevo, v kateri je bilo odločeno, da je registrirani model 
Skupnosti št. 1512633-0001 ustvaril celotni vtis, ki se razlikuje od celotnega vtisa 
prejšnjega modela (registriranega modela Skupnosti št. 52113-0001). Odbor za 
pritožbe je na področju, na katerem stopnja svobode oblikovalca pri razvoju videza ni 
omejena na tehnične ali zakonske omejitve, ugotovil, da razlikovalne značilnosti 
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spodnjih modelov prevladajo nad skupnimi elementi. Zlasti dejstvo, da je naslanjač 
prejšnjega modela bolj pravokoten kot kvadraten, da je sedalo nameščeno nižje in da 
so nasloni za roke širši, se je štelo za odločilno v podporo sklepu, da ima izpodbijani 
registrirani model Skupnosti individualno naravo (odločba z dne 25. maja 2012 v zadevi 
„Armchairs“, R 970/2011-3, točka 28): 
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Izpodbijani registrirani model Skupnosti 
št. 1512633-0001, objavljeno z 
dovoljenjem Sachi Premium – Outdoor 
Furniture, Lda. 

Prejšnji registrirani model Skupnosti 
št. 52113-0001, objavljeno z dovoljenjem 
Esteva Cambre (oblikovalec: Jose Ramón 
Esteve Cambra) 

 
V nasprotju s tem pa je odbor za pritožbe ugotovil še, da registrirani model Skupnosti 
št. 1512633-0003 v primerjavi z istim prejšnjim modelom nima individualne narave. 
Odločeno je bilo, da razlikovalne značilnosti med modeloma, vključno s tremi blazinami 
v izpodbijanem registriranem modelu Skupnosti, prevladajo nad skupnimi značilnostmi 
(pravokotna oblika, plosko sedalo in naslon, pri čemer je sedalo nameščeno nižje od 
polovice višine naslanjača itd.) (odločba z dne 27. aprila 2012 v zadevi „Armchairs“, 
R 969/2011-3, točki 29 in 30). 
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Izpodbijani registrirani model Skupnosti 
št. 1512633-0003, objavljeno z 
dovoljenjem Sachi Premium – Outdoor 
Furniture, Lda. 

Prejšnji registrirani model Skupnosti 
št. 52113-0001, objavljeno z dovoljenjem 
Esteva Cambre (oblikovalec: Jose Ramón 
Esteve Cambra) 

 
Stopnja svobode oblikovalca 
 
Stopnja svobode oblikovalca je odvisna od narave in namena izdelka, v katerega je 
vgrajen model, ter od industrijskega sektorja, v katerega spada izdelek. Oddelek za 
ničnost upošteva navedbo izdelkov, v katerih naj bi bil vgrajen videz izdelka ali na 
katerih naj bi se uporabljal (člen 36(2) Uredbe o modelih Skupnosti), po potrebi pa tudi 
sam videz izdelka, če ta pojasnjuje naravo izdelka, njegov namen in delovanje (sodba 
z dne 18. marca 2010 v zadevi „Representation of a circular promotional item“, T-9/07, 
točka 56). 
 
Stopnja svobode oblikovalca je pri razvoju videza izdelka opredeljena med drugim 
glede na omejitve, ki so povezane z značilnostmi, določenimi zaradi tehničnega 
delovanja izdelka ali njegovega elementa, ali zakonske predpise, ki veljajo za izdelek. 
Te omejitve vodijo do standardizacije nekaterih značilnosti, ki tako postanejo skupne 
videzom, ki se uporabijo na zadevnem izdelku. Bolj kot je svoboda oblikovalca pri 
razvoju modela Skupnosti omejena, bolj je verjetno, da manjše razlike med zadevnima 
videzoma izdelkov zadostujejo, da se pri seznanjenem uporabniku ustvari drugačen 
celotni vtis (sodbi z dne 18. marca 2010, v zadevi „Representation of a circular 
promotional item“, T-9/07, točki 67 in 72, in z dne 9. septembra 2011 v zadevi „Engine“, 
T-10/08, točka 33). 
 
Dejstvo, da namembnost danega izdelka zahteva obstoj nekaterih elementov, ne 
pomeni omejene svobode oblikovalca, če stranki predložita dokaze, da so lahko te 
značilnosti postavljene različno in da obstajajo različne možnosti za splošen izgled 
izdelka (sodbe z dne 14. junija 2011 v zadevi „Watch attached to a lanyard“, T-68/10, 
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točka 69; z dne 6. oktobra 2011 v zadevi „BRAKE“, T-246/10, točki 21 in 22, in z dne 
9. septembra 2011 v zadevi „Engine“, T-10/08, točka 37). 
 
Na stopnjo svobode oblikovalca ne vpliva dejstvo, da so enaki modeli hkrati prisotni na 
trgu in ustvarjajo „splošno težnjo“ ali hkrati obstajajo v registrih uradov za industrijsko 
lastnino (sodba z dne 22. junija 2010 v zadevi „Communications Equipment“, T-153/08, 
točka 58, in odločba z dne 1. junija 2012 v zadevi „Corkscrews“, R 0089/2011-3, 
točka 27). 
 
 
5.6 Kolizija modela s pravico iz prejšnjega modela 
 
V skladu s členom 25(1)(d) Uredbe o modelih Skupnosti se model Skupnosti razglasi 
za ničnega, če je v koliziji s prejšnjim modelom, ki je bil javnosti dostopen po datumu 
vložitve prijave, oziroma, če se zahteva prednostna pravica, po datumu prednostne 
pravice modela Skupnosti in ki ga od datuma, predhodnega navedenemu datumu, 
varuje: 
 
1. registrirani model Skupnosti ali prijava za takšen model; 
 
2. pravica iz registriranega modela države članice ali prijava za takšno pravico; ali 
 
3. pravica iz modela, registriranega v okviru Ženevskega akta Haaškega sporazuma 

o mednarodni registraciji modelov, sprejetega v Ženevi 2. julija 1999, v 
nadaljevanju „Ženevski akt“, ki je bil odobren z Sklepom Sveta 954/2006 in ima 
učinke v Skupnosti, ali prijava za tako pravico.  

 
Člen 25(1)(d) Uredbe o modelih Skupnosti je zato treba razlagati tako, da je model 
Skupnosti v koliziji s prejšnjim modelom, če ob upoštevanju svobode oblikovalca pri 
razvoju navedenega modela Skupnosti ta ne ustvari celotnega vtisa na seznanjenega 
uporabnika, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvarja prejšnji model, na katerega 
se sklicuje (sodba z dne 18. marca 2010 v zadevi „Representation of a circular 
promotional item“, T-9/07, točka 52). 
 
Zato bo oddelek za ničnost pri obravnavi zahteve, ki temelji na členu 25(1)(d) Uredbe o 
modelih Skupnosti, uporabil enak preizkus kot pri presoji individualne narave na 
podlagi člena 25(1)(b) v povezavi s členom 6 Uredbe o modelih Skupnosti. 
 
Oddelek za ničnost bo domneval, da je prejšnji model veljaven, razen če imetnik pred 
sprejetjem odločbe predloži dokaz, da je bil razveljavljen s pravnomočno sodno 
odločbo (glej po analogiji sodbo z dne 29. marca 2011 v zadevi „BUD/bud“, C-96/09 P, 
točki 94 in 95) (glej odstavek 4.1.6.2 zgoraj z naslovom Prekinitev postopka). 
 
 
5.7 Uporaba prejšnjega razlikovalnega znaka 
 
Model Skupnosti se razglasi za ničnega, če je v poznejšem videzu izdelka uporabljen 
razlikovalni znak in zakonodaja Skupnosti ali države članice, ki ureja ta znak, imetniku 
znaka priznava pravico, da prepreči takšno uporabo (člen 25(1)(e) Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
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5.7.1 Razlikovalni znak 
 
Pojem „razlikovalni znak“ vključuje registrirane znamke in znake, na katere se je 
mogoče sklicevati v smislu člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti (glej Smernice, 
del C: Ugovor, razdelek 4: Pravice na podlagi člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti, 
odstavek 3.2: Vrste pravic, zajete v členu 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti). 
 
 
5.7.2 Uporaba pri poznejšem modelu 
 
Pojem „uporaba pri poznejšem modelu“ ne pomeni nujno, da je bil prejšnji razlikovalni 
znak popolnoma in podrobno reproduciran v poznejšem modelu Skupnosti. Čeprav 
nekateri elementi zadevnega znaka ne bi obstajali v modelu Skupnosti ali če bi mu bili 
dodani drugi elementi, bi namreč lahko šlo za „uporabo“ navedenega znaka, zlasti če 
so izpuščeni ali dodani elementi drugotnega pomena in jih zadevna javnost verjetno ne 
bi opazila. Zadostuje že, da sta model Skupnosti in prejšnji razlikovalni znak enaka 
(sodba z dne 12. maja 2010 v zadevi „Instrument for writing“, T-148/08, točke od 50 do 
52, in odločba z dne 9. avgusta 2011 v zadevi „Instrument for writing“, R 1838/2010-3, 
točka 43). 
 
Če model Skupnosti vključuje razlikovalni znak brez kakršne koli odpovedi, v kateri bi 
bilo pojasnjeno, da se varstvo za takšno značilnost ne zahteva, se šteje, da model 
Skupnosti uporablja prejšnji razlikovalni znak, čeprav je ta prikazan samo v enem od 
pogledov (odločba z dne 18. septembra 2007 v zadevi „Containers“, R 137/2007-3, 
točka 20). 
 
 
5.7.3 Utemeljitev zahteve na podlagi člena 25(1)(e) Uredbe o modelih 

Skupnosti (prejšnji razlikovalni znaki) 
 
Zahteva mora poleg elementov, ki se v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti zahtevajo zaradi dopustnosti (glej odstavek 3.9.2 zgoraj), vsebovati: 
 
• podatke, iz katerih je razvidna vsebina nacionalne zakonodaje, katere uporabo 

predlaga vložnik zahteve, vključno s sodnimi odločbami in/ali akademskimi 
razpravami, kjer je to potrebno (uporabljajo se načela iz Smernic, del C: Ugovor, 
razdelek 4: Pravice na podlagi člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti, 
odstavek 4: Dokazi in dokazni standardi). Če zahteva za ugotovitev ničnosti 
znamke Skupnosti temelji na prejšnji pravici do znamke Skupnosti, za 
dokazovanje te prejšnje pravice ni treba predložiti zakonodaje in sodne prakse v 
zvezi z znamkami Skupnosti; 

 
• če prejšnji razlikovalni znak ni registriran, podatke, ki kažejo, da so bile pravice 

do tega neregistriranega razlikovalnega znaka pridobljene v skladu z zakonodajo, 
na katero se je mogoče sklicevati, kot posledica uporabe ali drugače, pred 
datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice za model Skupnosti 
(glej po analogiji sodbo z dne 18. januarja 2012 v zadevi „BASMALI“, T-304/09, 
točka 22); in 

 
• podatke, ki kažejo, da vložnik zahteve v skladu z navedeno zakonodajo izpolnjuje 

pogoje, potrebne za dosego prepovedi uporabe prejšnje pravice do modela 
Skupnosti (glej po analogiji sodbo z dne 5. julija 2011 v zadevi „ELIO FIORUCCI“, 
C-263/09 P, točka 50). 
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Vložnik mora dokazati le, da ima pravico do prepovedi poznejšega modela Skupnosti in 
da od njega ni mogoče zahtevati, da dokaže, da se je ta pravica uveljavljala, z drugimi 
besedami, da je lahko vložnik zahteve dejansko prepovedal tako uporabo (glej po 
analogiji sodbo 5. julija 2011 v zadevi „ELIO FIORUCCI“, C-263/09 P, točka 191). 
 
 
5.7.4 Preizkušanje, ki ga opravi oddelek za ničnost 
 
Če je z nacionalno določbo, na katero se sklicuje vložnik zahteve, prenesena ustrezna 
določba Direktive 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica), jo je torej treba razlagati 
ob upoštevanju sodne prakse v zvezi z zadnjenavedeno določbo (sodba z 
dne 12. maja 2010 v zadevi „Instrument for writing“, T-148/08, točka 96). 
 
Če sta poleg tega z nacionalno določbo, na katero se je mogoče sklicevati, prenesena 
člena 5(1) in (2) Direktive 2008/95/ES, bo oddelek za ničnost uporabljal načela iz 
Smernic, del C: Ugovor, razdelka 2 in 5, ker je vsebina člena 5(1) in (2) 
Direktive 2008/95/ES enaka členu 8(1) in (5) Uredbe o znamki Skupnosti. 
 
Oddelek za ničnost zaradi uporabe teh določb domneva, da upoštevna javnost 
izpodbijani model Skupnosti zaznava kot znak, ki se lahko uporablja „za“ blago ali 
storitve ali „v zvezi z“ njimi (sodba z dne 12. maja 2010 v zadevi „Instrument for 
writing“, T-148/08, točka 107, ter odločbi z dne 9. avgusta 2011 v zadevi „Instrument 
for writing“, R 1838/2010-3, točka 46, in z dne 26. oktobra 2011 v zadevi „Cleaning 
device“, R 2179/2010-3, točka 18). 
 
Oddelek za ničnost bo domneval tudi, da je prejšnji model veljaven, razen če imetnik 
pred sprejetjem odločbe predloži dokaz, da je bil razveljavljen s pravnomočno sodno 
odločbo (glej po analogiji sodbo z dne 29. marca 2011 v zadevi „BUD/bud“ C-96/09 P, 
točki 94 in 95) (glej odstavek 4.1.6.2 zgoraj z naslovom Prekinitev postopka). 
 
Ker so razlikovalni znaki zaščiteni za nekatero blago ali storitve, bo oddelek za ničnost 
preizkusil, za katero blago se namerava uporabljati izpodbijani model Skupnosti (sodba 
z dne 12. maja 2010 v zadevi „Instrument for writing“, T-148/08, točka 108). Da bi 
oddelek za ničnost ugotovil, ali so blago in storitve enaki ali podobni, bo upošteval 
navedbo izdelkov, v katerih naj bi bil vgrajen model ali na katerih naj bi se uporabljal 
(člen 36(2) Uredbe o modelih Skupnosti), po potrebi pa tudi sam videz izdelka, če ta 
pojasnjuje naravo izdelka, njegov namen in delovanje (sodba z dne 18. marca 2010 v 
zadevi „Representation of a circular promotional item“, T-9/07, točka 56, in odločba z 
dne 7. novembra 2011 v zadevi „Packaging“, R 1148/2010-3, točke od 34 do 37). 
Presoja podobnosti blaga se opravi na podlagi načel, opredeljenih v Smernicah, del C: 
Ugovor, razdelek 2: Enakost in verjetnost zmede, poglavje 2: Primerjava blaga in 
storitev. 
 
Če se model Skupnosti namerava vgraditi v dvodimenzionalni „logotip“, oddelek za 
ničnost šteje, da se lahko takšni logotipi uporabljajo za neskončno število 
najrazličnejših vrst blaga in storitev, vključno z blagom in storitvami, katerih prejšnji 
razlikovalni znak je zaščiten (odločba z dne 3. maja 2007 v zadevi „logo MIDAS“, 
R 609/2006-3, točka 27). 
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5.8 Nedovoljena uporaba dela, ki je avtorskopravno varovano v 
državi članici 

 
Model Skupnosti se razglasi za ničnega, če predstavlja nedovoljeno uporabo dela, ki je 
avtorskopravno varovano v državi članici. 
 
 
5.8.1 Utemeljitev zahteve na podlagi člena 25(1)(f) Uredbe o modelih 

Skupnosti (prejšnja avtorska pravica) 
 
Zahteva mora poleg elementov, ki se v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe o 
modelih Skupnosti zahtevajo zaradi dopustnosti (glej odstavek 3.9.2 zgoraj), vsebovati: 
 
• podatke, iz katerih je razvidna vsebina nacionalne zakonodaje, katere uporabo 

predlaga vložnik zahteve, vključno s sodnimi odločbami in/ali akademskimi 
razpravami, kjer je to potrebno (glej po analogiji sodbo z dne 5. julija 2011 v 
zadevi „ELIO FIORUCCI“, C-263/09 P, točka 50, in odločbo z dne 
11. februarja 2008 v zadevi „Loudspeakers“, R 64/2007-3, točka 20); 

 
• podatke, ki kažejo, da so bile pravice do dela pridobljene v skladu z avtorskim 

pravom, na katerega se je mogoče sklicevati, v korist avtorja ali njegovega 
pravnega naslednika, pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za 
model Skupnosti (glej po analogiji sodbo z dne 18. januarja 2012 v zadevi 
„BASMALI“, T-304/09, točka 22); in 

 
• podatke, ki kažejo, da vložnik zahteve v skladu z navedenim pravom, na 

katerega se sklicuje, izpolnjuje pogoje, potrebne za razglasitev ničnosti modela 
Skupnosti ali dosego prepovedi uporabe prejšnje pravice do modela Skupnosti. 

 
 
5.8.2 Preizkušanje, ki ga opravi oddelek za ničnost 
 
Ker v skladu z nacionalno zakonodajo, na katero se je mogoče sklicevati, varstvo z 
avtorskim pravom ne sme biti odvisno od objave ali razkritja dela, oddelek za ničnost 
razglasi ničnost modela Skupnosti na podlagi člena 25(1)(f) Uredbe o modelih 
Skupnosti le v najbolj jasnih zadevah. 
 
Zlasti ne bi bilo primerno uporabljati člena 25(1)(f) Uredbe o modelih Skupnosti, če je 
bistveni argument vložnika zahteve, da modela Skupnosti ni ustvaril registrirani imetnik 
znamke, ampak vložnik zahteve ali njegov zaposleni (odločba z dne 11. februarja 2008 
v zadevi „Loudspeakers“, R 64/2007-3, točka 20). Člen 25(1)(f) Uredbe o modelih 
Skupnosti se ne more uporabljati kot način za izogibanje izključni pristojnosti 
nacionalnih sodišč v zvezi z upravičenostjo do modela Skupnosti (člena 15 in 25(1)(c) 
Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
5.9 Delna ničnost 
 
V skladu s členom 25(6) Uredbe o modelih Skupnosti se lahko registrirani model 
Skupnosti, ki je bil na podlagi katerega koli razloga iz člena 25(1)(b), (e), (f) ali (g) 
Uredbe o modelih Skupnosti razglašen za ničnega, ohrani v spremenjeni obliki, če v tej 
obliki ustreza zahtevam varstva in obdrži istovetnost. 
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Imetnik mora vložiti zahtevo za ohranjanje registriranega modela Skupnosti v 
spremenjeni obliki pred koncem pisnega postopka. Zahteva mora vključevati 
spremenjeno obliko. Predlagana spremenjena oblika je lahko sestavljena iz 
spremenjenega prikaza modela Skupnosti, pri katerem so nekatere značilnosti 
odvzete, ali pa je med drugim s pikčastimi črtami ali barvami jasno označeno, da se za 
te značilnosti ne zahteva varstvo. Spremenjeni prikaz lahko vključuje delno odpoved, ki 
ne sme presegati 100 besed (člen 25(6) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 18(2) 
Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Vložnik ima priložnost, da izrazi pripombe, ali model Skupnosti v spremenjeni obliki 
izpolnjuje zahteve za varstvo in ali lahko ohrani svojo istovetnost (glej odstavek 4.1.4.1 
zgoraj). 
 
Istovetnost modela Skupnosti mora bit ohranjena. Ohranjanje modela v spremenjeni 
obliki je zato omejeno na primere, v katerih odvzete značilnosti ali značilnosti, katerih 
varstvo se ne zahteva, ne prispevajo k novosti ali individualni naravi modela Skupnosti, 
zlasti: 
 
• če je model Skupnosti vgrajen v izdelek, ki predstavlja sestavni del 

kompleksnega izdelka, in odvzete značilnosti ali značilnosti, katerih varstvo se ne 
zahteva, ob normalni uporabi tega zadevnega kompleksnega izdelka niso vidne 
(člen 4(2) Uredbe o modelih Skupnosti); 

 
• če odvzete značilnosti ali značilnosti, katerih varstvo se ne zahteva, določa 

funkcija izdelka ali tehnični vezni elementi (člen 8(1) in (2) Uredbe o modelih 
Skupnosti); ali 

 
• če so odvzete značilnosti ali značilnosti, katerih varstvo se ne zahteva, po 

velikosti ali pomenu tako nepomembne, da jih seznanjeni uporabnik verjetno ne 
bi opazil. 

 
Odločba o ohranjanju modela Skupnosti v spremenjeni obliki je vključena v meritorno 
odločbo, s katero se konča postopek za ugotovitev ničnosti. 
 
 
5.10 Razlogi za ničnost, ki začnejo veljati le zaradi pristopa nove 

države članice 
 
Glej Smernice, Preizkušanje prijav registriranega modela Skupnosti, odstavek XII.4. 
 
 
6 Zaključek postopka 
 
6.1 Zaključek postopka brez meritorne odločbe 
 
Postopek za ugotovitev ničnosti se konča brez meritorne odločbe, če: 
 
1. vložnik zahtevo umakne zaradi dosežene poravnave ali kako drugače; 
 
2. se imetnik v celoti odpove modelu Skupnosti in vložnik ni zahteval, da Urad 

sprejme meritorno odločbo v zadevi (člen 24(2) Uredbe o modelih Skupnosti, glej 
odstavek 3.8); 
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3. je izpodbijani model Skupnosti potekel in vložnik ni zahteval, da Urad sprejme 
meritorno odločbo v zadevi (člen 24(2) Uredbe o modelih Skupnosti, glej 
odstavek 3.8); ali 

 
4. je oddelek za ničnost prekinil več zahtev za razglasitev ničnosti v zvezi z istim 

registriranim modelom Skupnosti. Pri tem se šteje, da se postopek v zvezi s temi 
zahtevami konča, ko odločba, s katero je razglašena ničnost modela Skupnosti, 
postane dokončna (člen 32(3) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 

 
Oddelek za ničnost stranki obvesti, da se je postopek končal brez meritorne odločbe. 
 
 
6.2 Odločba o stroških 
 
6.2.1 Primeri, v katerih je treba sprejeti odločbo o stroških 
 
Če se v zadevi sprejme meritorna odločba, se porazdelitev stroškov določi na koncu 
odločbe (člen 79(1) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
V vseh drugih primerih, kadar oddelek za ničnost zadevo konča brez meritorne 
odločbe, pa se na zahtevo katere koli stranke izda ločena odločba o stroških. V takšnih 
primerih oddelek za ničnost stranki obvesti, kdaj bo odločil o stroških. Stranki lahko 
predložita argumente o porazdelitvi stroškov. 
 
 
6.2.2 Primeri, v katerih ni treba sprejeti odločbe o stroških 
 
6.2.2.1 Dogovor o stroških 
 
Kadar koli stranki oddelek za ničnost obvestita, da sta sklenili poravnavo v postopku za 
ugotovitev ničnosti, ta ne izda odločbe o stroških (člen 70(5) Uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
Če ni nikjer navedeno, ali sta se stranki dogovorili o stroških, oddelek za ničnost skupaj 
s potrditvijo umika zahteve izda odločbo o stroških. Če stranki oddelek za ničnost 
obvestita, da sta se o stroških dogovorili po umiku zahteve, ta ne spremeni že izdane 
odločbe o stroških. Vendar se lahko stranki v tem primeru odločita, da bosta spoštovali 
dogovor in ne bosta izvršili odločbe o stroških, ki jo je izdal oddelek za ničnost. 
 
 
6.2.2.2 Porazdelitev stroškov 
 
Praviloma stranka, ki izgubi v postopku za ugotovitev ničnosti ali ki postopek konča z 
odpovedjo modela Skupnosti, z njegovim ohranjanjem v spremenjeni obliki ali z 
umikom zahteve za ugotovitev ničnosti, nosi stroške druge stranke, pa tudi vse stroške, 
ki jih povzroči sama in so nujno potrebni za potek postopka (člen 70(1) in (3) Uredbe o 
modelih Skupnosti). 
 
Če pa vsaka stranka v nekaterih delih izgubi, je treba določiti „drugačno porazdelitev“ 
(člen 70(2) Uredbe o modelih Skupnosti). Praviloma je pravično, da vsaka stranka nosi 
svoje stroške. 
 
Če je vloženih več zahtev za razglasitev ničnosti v zvezi z istim registriranim modelom 
Skupnosti in so postopki v zvezi z njimi prekinjeni, se šteje, da se ti postopki končajo, 
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ko odločba, s katero je ugotovljena ničnost modela Skupnosti, postane dokončna. Vsak 
vložnik zahteve, v zvezi s katero se je postopek končal, nosi svoje stroške (člen 70(4) 
Uredbe o modelih Skupnosti). Poleg tega Urad povrne 50 % pristojbine za ugotovitev 
ničnosti (člen 32(4) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
6.2.2.3 Določitev stroškov 
 
Povračljivi stroški v zvezi z zastopanjem in pristojbinami 
 
Če so stroški omejeni na stroške zastopanja in pristojbino za zahtevo, je odločba o 
določitvi stroškov vključena v odločbo o porazdelitvi stroškov. 
 
Znesek stroškov, do katerega je upravičena stranka, ki je v postopku uspela, je 
naveden v členu 70(1) Uredbe o modelih Skupnosti ter členu 79(6) in (7) Izvedbene 
uredbe o modelih Skupnosti. 
 
V zvezi s pristojbinami je znesek pristojbine za ugotovitev ničnosti povračljiv in omejen 
na 350 EUR, če vložnik z zahtevo uspe v postopku. 
 
V zvezi s stroški zastopanja je ta znesek omejen na 400 EUR. To velja za vložnika 
zahteve in imetnika, če ga je v postopku za ugotovitev ničnosti zastopal poklicni 
zastopnik v smislu člena 77 Uredbe o modelih Skupnosti. Stranka, ki je v postopku 
uspela in je ob sprejetju odločbe ne zastopa več poklicni zastopnik, je prav tako 
upravičena do povrnitve stroškov, ne glede na fazo postopka, v kateri se je končalo 
poklicno zastopanje. To pa ne vpliva na potrebo po imenovanju poklicnega zastopnika, 
če je to obvezno. 
Znesek stroškov stranke, ki ni uspela v postopku, je vedno izražen v evrih, ne glede na 
valuto, v kateri je morala stranka, ki je v postopku uspela, plačati svojega zastopnika. 
Stroški zastopanja za zaposlene, tudi iz drugega podjetja, s katerim je stranka 
ekonomsko povezana, niso povračljivi. 
 
 
Drugi povračljivi stroški 
 
Če stroški vključujejo izdatke, povezane z ustno obravnavo ali dokaznim postopkom, 
tajništvo oddelka za ničnost na zahtevo določi znesek stroškov, ki ga je treba plačati 
(člen 70(6) Uredbe o modelih Skupnosti). Stroškovnik z dokazili se priloži zahtevi za 
določitev stroškov (člen 79(3) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Znesek povračljivih stroškov se lahko spremeni z odločbo oddelka za ničnost na 
zahtevo, vloženo v enem mesecu od datuma vročitve obvestila o dodelitvi stroškov 
(člen 70(6) Uredbe o modelih Skupnosti in člen 79(4) Izvedbene uredbe o modelih 
Skupnosti). 
 
 
Določitev stroškov po vrnitvi zadeve oddelku za ničnost v nadaljnji postopek 
 
Če je odločba za ugotovitev ničnosti v celoti ali delno razveljavljena in odbor za 
pritožbe vrne zadevo, je stanje naslednje: 
 
• prva odločba (zoper katero je bila vložena pritožba) ni postala dokončna, niti 

glede porazdelitve niti glede določitve stroškov; 
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• v zvezi s stroški postopka za ugotovitev ničnosti mora biti za ta postopek kot 
celoto sprejeta ena sama odločba o porazdelitvi ali določitvi stroškov; 

 
• v zvezi s stroški pritožbenega postopka je treba ugotoviti, ali so odbori odločali o 

njih. Pojem „stranka, ki je v postopku uspela“ se mora uporabljati za izid 
pritožbenega postopka, če je mogoče, da je odločba na obeh stopnjah različna. 
Znesek povračljivih stroškov zastopanja v pritožbenem postopku znaša 500 EUR 
in se prišteje k stroškom zastopanja v postopku za ugotovitev ničnosti. 

 
 
6.3 Popravljanje napak in vnos v register 
 
V odločbah oddelka za ničnost se lahko popravijo samo jezikovne napake, napake pri 
prepisovanju in očitne pomote. Oddelek za ničnost jih popravi po uradni dolžnosti ali na 
zahtevo zainteresirane stranke (člen 39 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
6.3.1 Popravek napak 
 
V odločbah oddelka za ničnost se lahko popravijo samo jezikovne napake, napake pri 
prepisovanju in očitne pomote. Oddelek za ničnost jih popravi po uradni dolžnosti ali na 
zahtevo zainteresirane stranke (člen 39 Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
6.3.2 Vnos v register 
 
Datum in vsebina odločbe o zahtevi ali kateri koli drug zaključek postopka se vnese v 
register, ko odločba postane dokončna (člen 53(3) Uredbe o modelih Skupnosti, 
69(3)(q) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
7 Pritožba 
 
7.1 Pravica do pritožbe 
 
Pravico do pritožbe ima vsaka stranka v postopku za ugotovitev ničnosti, na katero se 
nanaša odločba. Zoper odločbo, s katero se ne konča postopek glede ene stranke, se 
je mogoče pritožiti le v pritožbi zoper dokončno odločbo, razen če odločba dopušča 
ločeno pritožbo. Vsako pisno sporočilo o takšni odločbi vsebuje obvestilo, da se je 
zoper odločbo mogoče pritožiti v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi. Pritožba 
zadrži izvršitev (člen 55 Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
 
7.2 Revizija 
 
Revizija se lahko odobri, če je bila vložena pritožba zoper odločbo, za katero je v 
skladu s členom 55 Uredbe o modelih Skupnosti pristojen odbor za pritožbe. 
 
Če oddelek ali organ Urada, zoper čigar odločbo je vložena pritožba, presodi, da je 
pritožba utemeljena, popravi svojo odločbo. To pa ne velja, če pritožniku ugovarja 
druga stranka v postopku (člen 58(1) Uredbe o modelih Skupnosti). 
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Če se odločba v enem mesecu po prejetju navedbe o razlogih ne spremeni, se pritožba 
preda odboru za pritožbe brez odlašanja in brez pripomb na vsebino (člen 58(2) 
Uredbe o modelih Skupnosti). 
 
Namen revizije je preprečiti, da odbor za pritožbe ne bi imel preveč dela s pritožbami 
zoper odločbe, pri katerih je potrebo po popravku potrdil oddelek za ničnost. Vendar 
namen revizije ni odpraviti napake v odločbah oddelka za ničnost, ne da bi se s tem 
spremenil izid zadeve, temveč je njen namen pritožniku odobriti zahtevane ukrepe. 
 
Načela, ki se uporabljajo za revizijo odločb, ki jih je sprejel oddelek za ugovore, se 
smiselno uporabljajo za odločbe, ki jih je sprejel oddelek za ničnost (glej Smernice, 
del A: Splošna pravila, razdelek 7: Revizija). 
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