Становище по Проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките
и географските означения (ЗМГО)

От адв. Христо Пламенов Райчев
член на САК, представител по индустриална собственост, магистър по Право на
интелектуалната собственост към Световната организация за интелектуална собственост
(WIPO) и Университета в Торино, Италия
Данни за контакт: тел. 0885980171, email: hraichev@abv.bg, гр. София 1303, ул. Одрин 74

Уважаеми дами и господа,
Целите, поставени с Проекта на Наредба за разглеждане на спорове по ЗМГО (Проекта
на Наредба), заслужават одобрение. Подобен нормативен акт действително би внесъл
повече яснота и предвидимост в действията на Патентно ведомство при разглеждане
на споровете в предметния му обхват. Принципната полза от такъв нормативен акт
същевременно изисква внимателно съобразяване на потенциалните му практически
ефекти, както и осигуряване на съответствието му с логиката и духа на действащото
законодателство. В тази насока считам, че определени разпоредби от Проекта на
Наредба се нуждаят от преосмисляне, като за прегледност те са описани в табличен вид
по-долу:
Разпоредба
Чл. 4, ал. 2, изр. 1

Коментар

Предложение

Изискването пълномощното на ПИС Да

отпадне

текстът

да съдържа „действията, за които е „действията, за които е
упълномощен
несъразмерно
единствено

представителят“
и

би

трудности
1

е упълномощен

създало представителят“
при Или

прилагането му. Процедурите по Текстът „действията, за
жалбите и исканията по чл. 42, ал. 1 и които е упълномощен
чл. 64, ал. 1 от ЗМГО включват представителят“ да бъде
разнообразни

действия

извън прецизиран в смисъл, че
подаването на самото искане или пълномощното следва да
жалба,
вкл.
изразяване
на посочва
само
вида
допълнителни

становища, процедура, в която ПИС
представяне на доказателства за може да представлява
използване, изпълнение на указания доверителя си (искане за
по преписката и др. Неоправдано и заличаване,
излишно е да се изисква изрично отменяне
изброяване

в

искане

за
на

пълномощното

на регистрацията и т.н.) без
всички потенциални действия, които описание на конкретните
би могло да се наложи ПИС да действия
извърши. Съществува и риск от процедура
спорове

относно

представителна

обема
власт,

на
когато

конкретно действие в рамките на
съответното

производство

не

е

изрично посочено в пълномощното
на ПИС. Аналогията с процесуалното
представителство пред съд, както и
представителството в опозиционни
производства

пред

Патентно

ведомство (виж Наредба за реда за
оформяне, подаване и разглеждане на
опозиции по Закона за марките и
географските означения) показва, че

2

в

тази

по-удачно би било да остане само
изискването за изрично пълномощно
при оттегляне на жалбата/искането,
(което е включено в Проекта на
Наредба).
Чл. 4, ал. 7

В

практиката

се

случва Допълване

жалби/искания да се подписват от „Когато

на

текст

жалбата

или

двама ПИС. Проектът на чл. 4, ал. 7 не искането са подписани от
предвижда в тази хипотеза с кого от двама

или

повече

двамата подписали жалбата ПИС се упълномощени
води кореспонденцията.

представители
различни

адреси

с
за

кореспонденция, същата
се води с първия посочен
в жалбата или искането
представител, доколкото
в искането или жалбата не
е посочено друго“
Чл. 5, ал. 1, изр. 2

Дадената възможност да се изпращат Отпадане на текста на чл.

по
жалбата
или 5, ал. 1, изр. 2
(заб. В Проекта на „материали
Наредба
се искането“ и на трети лица, които не са Или
съдържат
два страни в производството, следва да
Въвеждане на гаранции,
бъде
скрепена
с
гаранции
за
запазване
текста на член 5,
че предоставянето на
конфиденциалността
на
които би следвало на
информация на трети
да
бъдат предоставяните материали. Следва да
лица ще спазва:
се обърне внимание, че в хода на
преномерирани)
принципа need-toпроизводствата по жалби и искания 1)
често се представят документи с know, т.е. материали ще
3

чувствителна

информация,

вкл. бъдат давани, само когато

търговска тайна, които не би следвало това е задължително за
да са достъпни за трети лица по реда правилното решаване на
на чл. 5, ал. 1, освен в изключителни спора,

като

случаи и когато това е безусловно предоставянето ще е в
необходимо.

Предложеният

текст стриктно ограничен обем

създава предпоставки за изтичане на само за конкретната цел;
търговска информация към трети 2)
лица,

като

в

документите

принципа

към конфиденциалност – като

Проекта на Наредба никъде не са например
изложени

подробни

на

мотиви

се

предвиди

и задължително заличаване

конкретни примери, които налагат на чувствителните данни
предвиждането на такава възможност. и търговската тайна в
предоставяните на трети
лица материали.
Чл. 5, ал. 4, изр. 1

Формулировката

на

този

създава

текст Да

се

предвиди

възможност възможност за връчване

кореспонденцията

по

жалби

и на съобщения по имейл,

искания да се води, по преценка на само когато има изрично
Патентно

ведомство,

само

чрез съгласие на адресата с

имейла на молителя/подателя на този
искането

или

имейла

на комуникация.

упълномощения от него ПИС. Тази
възможност
безусловна,

е

разписана
независимо

като
дали

адресатите на кореспонденцията са се
съгласили с получаването й само по
имейл.

Комуникацията

4

само

начин

по

на

имейл,

без

да

има

съгласие

на

адресата за това, НЕ се практикува от
сходни

администрации

поради

редица

технически

правни

и

съображения (напр. блокиране на
определени имейл адреси от защйтен
софтуер, рискове от хакерски атаки
на

имейли,

трудности

при

доказването и др.). Като примери
могат да бъдат посочени Службата на
ЕС

за

интелектуална

собственост

(EUIPO) и Търговския регистър към
Агенция

по

вписванията,

които

изпращат официални съобщения по
имейл

само

и

единствено

при

изрично дадено съгласие от адресата
с този начин на комуникация.
Чл. 8, ал. 3

Проектите на чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 Отпадане на текста на чл.

Чл. 9, ал. 3

(особено второто изречение на чл. 9, 9, ал. 3, изр. 2
ал.

3)

създават

своего

рода И
процесуална преклузия, която е
Отпадане
на
думата
нехарактерна за административните
„всички“ от разпоредбите
производства, регулирани от АПК в
качеството му на общ процесуален
закон. Целта на тези разпоредби, а В случай, че разпоредбата
именно

процесуална

бързина,

е на чл. 9, ал. 3, изр. 2 бъде

оправдана. Но едва ли такава нова запазена, тя следва да
преклузия е правилното средство за предвжида
5

и

постигане на тази цел. Освен, че възможността
противоречи

на

принципите

административния

процес,

на представят

да

се
нови

такава доказателства, когато те са

преклузия крие още поне два риска. нововъзникнали

или

На първо място това е възможността новооткрити, независимо
да бъдат постановявани решения на дали това е „в отговор на
чисто

процесуални

основания

– възражението, постъпило

например когато дадено искане за от насрещната страна“
заличаване или жалба са очевидно
основателни

по

същество,

но

е

пропуснат преклузивният срок за
предоставяне

на

определени

доказателства. Патентно ведомство,
като

административен

орган

с

основно задължение да следи за
материалната
следвало

законност,

да

допуска

господство

на

съдържанието.

На

за

второ

изпадане

би

подобно

формата

проекто-разпоредбите
условия

не

над
място,

създават
в

чисто

процесуални спорове и използване на
процесуални „хватки“ от страните в
стремежа

им

да

обосноват

(не)спазването на преклузивния срок.
Подобни

спорове

имат

място

в

съдилищата, но не и пред един
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административен орган, каквото е
Патентно ведомство.
Чл. 14, ал. 2, изр. 2

Предвиденият седемдневен срок за Предвиждане на поне 14повторни отговори

на страните е дневен срок за повторен

неоправдано кратък, особено когато отговор по чл. 14, ал. 2,
новопредставените

документи

са изр. 2

значителни по обем.
Чл. 14, ал. 4

Предвиденото
преписки

не

обединяване
се

на Отпадане на чл. 14, ал. 4

практикува

от

Службата на ЕС за интелектуална
собственост

(EUIPO)

и

крие

потенциални

рискове.

На

първо

място всеки от различните молители
следва да доказва основанието си
самостоятелно

в

отделно

производство, а не да се ползва от
доказателствата и съображенията на
другите

молители.

Този

подход

създава

неравнопоставеност,

при

която притежателят на марката може
да се окаже принуден да се защитава
срещу няколко молители, обединили
усилия срещу него и подпомагащи се
взаимно. На следващо място, отново
застрашена

се

явява

конфиденциалността на отделните
преписки. Различните молители, а и
самият

притежател
7

на

марката,

представят различни документи и
информация по преписките, голяма
част от които са търговска тайна.
Смесването на преписките означава,
че всеки молител ще може да получи
достъп до чувствителна информация,
предоставена от друг молител, което
едва

ли

представлява

най-добра

практика.
Чл. 16, ал. 1, т. 2

Предвиденото основание за спиране е Отпадане на чл. 16, ал. 1, т.
необосновано, неясно и непълно. От 2
една страна,

това основание дава Или
възможност
на
недобросъвестни
Поне предвиждане на
заявители/притежатели на марки да
срок, в който е длъжен
печелят неограничено време като
жалбоподателят
да
спират производства, заявявайки, че
представи
писменото
очакват
писмено
съгласие
за
съгласие за регистрация,
регистрация (дори и отлично да
както и срок, за който се
знаят, че няма да получат такова). От
спира производството на
друга страна, разпоредбата никъде не
това основание
сочи нито в какъв срок е длъжен
жалбоподателят

да

представи

писменото съгласие за регистрация,
нито за какъв срок е спирането на
производството (който очевидно не
може да е неопределен или безкраен).
Всички

тези

неясноти

създават

несигурност за начина, по който ще се
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прилага

разпоредбата.

последно

място

Не

основанията

на
за

спиране са уредени на законово ниво
(вкл. чл. 46а от ЗМГО) и липсва
компетентност

за

приемане

на

подзаконов акт, който да допълва тези
предвидени по закон основания.
Чл. 18, ал. 1 до ал. 3 С проекто-текста на чл. 18, ал. 1 до ал. Отпадане на чл. 18, ал. 1
3 е предвидено едно недопустимо до ал. 3
десезиране на Патентно ведомство,
когато се търси заличаване на марка
на база по-ранно авторско право.
Независимо дали авторското право се
оспорва или не, по силата на ЗМГО
Патентно ведомство е длъжно да
разгледа искането за заличаване и да
се

произнесе

по

наличието

на

авторско право и по основателността
на искането. За разлика от въпроса с
недобросъвестността,
законодателят

в

никъде

ЗМГО
не

е

предвидил, че съществуването на
авторско

право

на

молителя

за

заличаване може да бъде установено
само по съдебен ред. Проектът на чл.
18, ал. 1 до ал. 3 изглежда цели
освобождаване
ведомство

от

на

Патентно

задължението
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и

отговорността да прецени наличието
на авторско право у молителя. Този
подход противоречи на закона, на
принципите

на

действие

на

администрацията (която не може да
се десезира с приет от нея подзаконов
акт),

както

и

на

аналогичното

законодателство и практика относно
марката

на

ЕС.

Регламентът

за

марката на ЕС предвижда исканията
за заличаване на база авторски права
винаги да се разглеждат от Службата
на ЕС за интелектуална собственост
(EUIPO), която в практиката си много
пъти е разглеждала такива спорове и е
преценявала наличието на авторско
право. Няма никакво разумно и
законово

основание

Патентно

ведомство да се освобождава от това
си задължение (което освобждаване
ще

става

почти

притежателите
интерес

да

винаги,

на

марки

оспорват

защото
имат

по-ранното

авторско право и да отнесат спора към
съда).

Не

на

последно

място,

неоснователен е и аргументът, че една
съдебна процедура, в която да се
провери

надлежно
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наличието

на

авторско право, би била по-надеждна.
Решението по искането за заличаване
подлежи на съдебен контрол и в хода
му съдът отново може да провери
дали претендираното авторско право
действително съществува.

В заключение, следва да се обърне внимание и на текста на пар. 1 от Преходните и
заключителните разпоредби на Проекта на Наредба. Следва да се оцени дали
незабавното влизане в сила на наредбата, включително и по висящи преписки, няма да
доведе до накърняване на правата на някоя от страните в производството. Така
например предвидената в чл. 9, ал. 3 преклузия (която беше критикувана по-горе) може
да доведе до това дадена страна да се окаже внезапно и неочаквано лишена от
възможност да представя нови доказателства в хода на едно висящо производство.
С уважение,
адв. Христо Райчев
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