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Съветският герб не може да бъде регистриран като марка на Общността
Регистрацията му като марка на Общността трябва да бъде отказана дори ако
противоречи на обществения ред и на добрите нрави само на една държава членка.
Регламентът относно марката на Общността1 предвижда, че регистрацията на марка трябва
да бъде отказана поради определени основания, изрично предвидени в текста. Такъв поспециално е случаят, когато марката противоречи на обществения ред и добрите нрави, при
това дори тези основания да са налице само в една част от Съюза.
През 2006 г. Couture Tech Ltd — дружество, свързано с международната дейност на руски
стилист, подава пред Службата за марките на Общността (СХВП) заявка за регистрация
като марка на Общността на фигуративен знак, представен по следния начин:

СХВП отхвърля заявката, тъй като заявената марка се състои в точно изображение на герба
на някогашния Съюз на съветските социалистически републики (СССР). Като се опира на
законодателството и на административната практика в някои държави членки, а именно
Унгария, Латвия и Чешката република, СХВП приема, че въпросните символи ще се
възприемат като противоречащи на обществения ред и добрите нрави от съществена част
от съответните потребители, живеещи в частта от Европейския съюз, която е била под
съветския режим.
Couture Tech Ltd подава жалба за отмяна на това решение пред Общия съд.
В решението си от днес Общият съд приема най-напред, че регистрацията на марка
трябва да бъде отказана, когато противоречи на обществения ред или на добрите
нрави в част от Съюза, като евентуално тази част може да се състои от еднаединствена държава членка.
По-нататък Общият съд посочва, че понятията „обществен ред“ и „добри нрави“ трябва
да се тълкуват не само по отношение на обстоятелствата, които са общи за всички
държави членки, но и като се вземат предвид обстоятелствата, които са специфични за
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държавите членки, взети поотделно, и които могат да повлияят на възприятието от
съответните потребители, намиращи се на тази територия. Общият съд уточнява, че
доколкото общностният режим на марките представлява самостоятелна система, която се
прилага независимо от която и да било национална правна система, законодателството и
административната практика в някои държави членки се вземат предвид не поради
нормативната им стойност, а като фактически индикации, позволяващи да се прецени
възприемането от съответните потребители, намиращи се във въпросните държави членки,
на символи, свързани с някогашния СССР.
Накрая Общият съд приема, че СХВП не е допуснала грешка в преценката, като е приела
въз основа на изследване на данните, свързани с положението по-специално в Унгария, че
във възприятието на съответните потребители заявената марка противоречи на
обществения ред и на добрите нрави. Всъщност според унгарското законодателство сърпът,
чукът и червената петолъчна звезда се приемат за „символи на деспотизъм“, а
използването им противоречи на обществения ред.
Така Общият съд приема, че доколкото регистрацията на марка трябва да се откаже, ако тя
противоречи на обществения ред и на добрите нрави само в една част от Съюза,
включително в една-единствена държава членка, не е необходимо да се преценяват другите
данни относно възприятието от съответните потребители в Латвия и в Чешката република.
Ето защо Общият съд отхвърля жалбата на дружеството Couture Tech Ltd.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в
срок от два месеца, считано от съобщаването му.
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната
празнота в правото, създадена с отмяната на акта.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.
Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.
За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова
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