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Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 ( 1 ) należy 
interpretować w ten sposób, że wzór może stać się dosta
tecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej 
branży działającym w Unii podczas zwykłego toku prowa
dzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione 
handlowcom? 

2) Czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 
6/2002 należy interpretować w ten sposób, że wzór, mimo 
że został ujawniony osobom trzecim bez wyraźnego albo 
dorozumianego warunku zachowania poufności, nie mógł 
stać się znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej 
branży działającym w Unii podczas zwykłego toku prowa
dzenia spraw, jeśli 

a) został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu 
należącemu do środowisk wyspecjalizowanych; lub 

b) został przedstawiony na stoisku wystawowym w 
Chinach, znajdującym się poza zwykłym zakresem obser
wacji rynku? 

3) a) Czy art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) 
nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że na 
właścicielu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego 
ciąży obowiązek dowiedzenia, że sporne używanie 
wynika z naśladowania chronionego wzoru? 

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
3 a): 

Czy ciężar dowodu zostaje odwrócony albo czy właści
ciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może 
skorzystać z ułatwienia w przeprowadzeniu dowodu, 
jeśli pomiędzy wzorem a spornym używaniem występują 
istotne podobieństwa? 

4) a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszeń niezarejestrowa
nego wzoru wspólnotowemu zgodnie z art. 19 ust. 2, 
art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 
ulega przedawnieniu? 

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
4 a): 

Czy to przedawnienie regulowane jest prawem Unii, a 
jeśli tak, to którym przepisem? 

5) a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszeń niezarejestrowa
nego wzoru wspólnotowemu zgodnie z art. 19 ust. 2, 
art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 
ulega utracie? 

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
5 a): 

Czy utrata tego prawa jest regulowana prawem Unii, a 
jeśli tak, to którym przepisem? 

6) Czy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 
należy interpretować w ten sposób, że do roszczeń o znisz
czenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie 
podnoszonych w odniesieniu do całego terytorium Unii z 
powodu naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspólnoto
wego należy stosować prawo państwa członkowskiego, w 
którym naruszenie miało miejsce? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
wspólnotowych (Dz.U. L 3, s. 1) 
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