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12 юни 2007 г. 

Решения на Първоинстанционния съд по съединени дела от T-53/04 до T-56/04, T-58/04 и 
T-59/04, по съединени дела от T-57/04 до T-71/04 и по съединени дела от T-60/04 до 

T-64/04 

Budĕjovický Budvar, národní podnik/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) 
Anheuser-Busch, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ НА BUDEJOVICKÝ 
BUDVAR В ПРОИЗВОДСТВА ПО СПОРА МУ С ANHEUSER-BUSCH ОТНОСНО 
РЕГИСТРАЦИЯТА НА СЛОВНИ МАРКИ НА ОБЩНОСТТА „BUDWEISER“ И 

„BUD“  

Budĕjovický Budvar не успява да докаже, че наименованията за произход „Budweiser“ и 
„Bud“, регистрирани съгласно Лисабонската спогодба1, с действие по-специално във 

Франция, му позволявали да повдигне възражение срещу заявките за марки на 
Общността, подадени от Anheuser-Busch за различни от бира стоки  

Между 1996 и 1998 година американското дружество Anheuser-Busch подава в Службата 
за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) заявки за регистрация като марки на 
Общността на словните знаци „BUDWEISER“ и „BUD“ и на фигуративен знак, съдържащ 
по-специално думата „BUDWEISER“, за различни видове стоки като канцеларски 
материали, материали за почистване, дрехи, сладкарски и захарни изделия. Заявката за 
регистрация на фигуративен знак, съдържащ думата „BUDWEISER“, се отнася и до 
следните стоки, спадащи към клас 32: „бира, малцова бира, портер, алкохолни и 
безалкохолни малцови напитки“2.  

Чешкото дружество Budĕjovický Budvar повдига възражения срещу регистрацията на 
марки на Общността, и то по отношение на съвкупността от заявените стоки. В подкрепа 
на своите възражения Budĕjovický Budvar изтъква по-специално по-ранни наименования 

                                                 
1 Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 
31 октомври 1958 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. 
2 Клас по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите 
за регистрация на марки, приета на 15 юни 1957 г., както съответно е ревизирана и изменена. 



за произход3, регистрирани за „бира“ съгласно Лисабонската спогодба, и международна 
словна марка BUDWEISER, регистрирана за „бира от всякакъв тип“. 

Договарящите се по Лисабонската спогодба страни се задължават да закрилят на своите 
територии наименованията за произход на стоките на другите договарящи страни, 
признати и закриляни на това основание в страната на произход и регистрирани от 
Международното бюро за интелектуална собственост към Световната организация за 
интелектуална собственост. Чешката република и Френската република са договарящи се 
страни по Лисабонската спогодба. 

Във Франция, по силата на член L. 641 2 от Кодекса на селското и горско стопанство, в 
редакцията му, приложима към момента на осъществяване на фактите, географското 
название, което представлява наименование за произход, не може да се използва за 
никаква друга сходна стока, нито за друга стока или услуга, когато подобна употреба 
може да изопачи или да увреди известността на наименованието за произход. 

СХВП отхвърля възраженията на Budĕjovický Budvar, основани на разглежданите 
наименования за произход, за заявките на марки на Общността, отнасящи се до стоки, 
различни от бирата. Budĕjovický Budvar предявява искове срещу решенията за отхвърляне 
на възраженията пред Първоинстанционния съд на Европейските общности. 

Все пак СХВП уважава възражението на Budĕjovický Budvar, основано на международна 
словна марка „BUDWEISER“, срещу регистрацията на фигуративния знак, съдържащ 
думата „BUDWEISER“, по отношение на стоките бира, малцова бира, портер, алкохолни и 
безалкохолни малцови напитки. Anheuser-Busch предявява иск пред Първоинстанционния 
съд срещу това решение (дело T-71/04). 

С днешното си решение Първоинстанционният съд приема, че изтъкнатите от Budĕjovický 
Budvar наименования за произход са защитени съгласно Лисабонската спогодба 
единствено що се отнася до бирата и сходните стоки. Все пак Първоинстанционният съд 
отбелязва, че френското право позволява по-разширена закрила, когато въпросните стоки 
са различни. За да се ползва от подобна разширена закрила, Budĕjovický Budvar трябвало 
да докаже, че употребата от страна на Anheuser-Busch на спорните знаци може да изопачи 
или увреди известността на въпросните наименования за произход във Франция. В това 
отношение Първоинстанционният съд заключава, че Budĕjovický Budvar не успява да 
докаже наличието на известност на тези наименования за произход във Франция. Освен 
това Първоинстанционният съд установява, че Budvar не доказва как известността на 
наименованията за произход, при положение че се приеме, че последната съществува във 
Франция, можела да бъде изопачена или увредена, ако Anheuser-Busch бе получил 
разрешение да използва разглежданите знаци за заявените специфични стоки. В резултат 
на това, Първоинстанционният съд потвърждава решенията на СХВП. 

Що се отнася до дело T-71/04, на 8 май 2007 г. Anheuser-Busch уведомява 
Първоинстанционния съд, че оттегля заявката си за регистрация като марка на Общността 
на фигуративен знак, съдържащ думата „BUDWEISER“ за стоки, спадащи към клас 32. 
Първоинстанционният съд установява, че предметът на иска по това дело е отпаднал и че 
следователно липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Първоинстанционния съд може да се обжалва, само по 
правните въпроси, пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, 
считано от съобщаването на това решение. 

                                                 
3 Тези наименования за произход са: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER 
BUDVAR и BUD 



Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва 
Първоинстанционния съд. 

Езици, на които е преведен документът: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT RO SK 

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на Съда: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=BG&Submit=rechercher&numaff=T-T-53/04 

à T-56/04  
По принцип справка може да се направи в деня на произнасянето, след 12 часа 

централноевропейско време. 

За допълнителна информация се свържете с Антон Христов.  
Тел.: (00352) 4303 3708 Факс: (00352) 4303 4719 
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