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Член 7 

Абсолютни основания за отказ 

1.   Отказва се регистрацията на: 

а) знаците, които не отговарят на изискванията на член 4; 

б) марките, които нямат отличителен характер; 

в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност 

за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или 

момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни 

особености; 

г) марките, които се състоят предимно от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в 

добросъвестната и трайно установена търговска практика; 

д) знаци, които се състоят изключително от: 

i) формата или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки; 

ii) формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат; 

iii) формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките; 

 

е) марките, които противоречат на обществения ред и на добрите нрави; 

ж) марките, които са от такова естество, че да въведат в заблуждение обществеността, например по отношение 

на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите; 

з) марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи се отказват съгласно член 6б от 

Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост („Парижката конвенция“); 

и) марките, които включват символи, емблеми или гербове, различни от тези, посочени в член 6б от Парижката 

конвенция и представляващи особен обществен интерес, освен ако регистрацията им е била разрешена от 

компетентния орган; 

й) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или националното право 

или съгласно международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка са страна, 

предвиждащи защита на наименования на произход и географски указания; 

к) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни 

споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи защита на традиционни наименования на вина; 

л) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни 

споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи защита на храни с традиционно специфичен характер; 

м) марките, които се състоят или възпроизвеждат в своите съществени елементи по-ранно сортово 

наименование, регистрирано в съответствие със законодателството на Съюза или националното право, или 

международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка са страни, които предвиждат 

правна закрила на сортовете растения и се отнасят до сортовете растения от един и същ вид или близки 

сродни видове. 

2.   Параграф 1 се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват само в една част на Съюза. 



3.   Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат, ако в резултат на използването ѝ марката е придобила 

отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрация. 

 

Член 8 

Относителни основания за отказ 

1.   При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка: 

а) когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се иска регистрация, са 

идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка; 

б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството 

на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието 

на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва 

възможност за свързване с по-ранната марка. 

2.   За целите на параграф 1 „по-ранна марка“ означава: 

а) марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за 

регистрация на марка на ЕС, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети по 

отношение на тези марки: 

i) марки на ЕС; 

ii) марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или 

Нидерландия, в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс; 

iii) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в дадена държава членка; 

iv) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в Съюза; 

 

б) заявките за марки, посочени в буква а), при условие че бъдат регистрирани; 

в) марки, които към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на ЕС или, когато е уместно, към 

датата на претендирания приоритет, по отношение на заявката за регистрация на марка на ЕС, са 

„общоизвестни“ в държава членка съгласно смисъла, в който думата „общоизвестен“ се използва в член 6а от 

Парижката конвенция. 

3.   При възражение на притежателя на марката се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента 

или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя, освен 

ако този агент или този представител не обоснове действията си. 

4.   При възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на 

търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, 

съгласно законодателството на Съюза или правото на държавата членка, което е приложимо за този знак: 

а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация 

на марка на ЕС или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на 

марка на ЕС; 

б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка. 

5.   При възражение от притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2, се отказва 

регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, 

независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с 



тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с 

известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната 

държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до 

несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги 

увредило. 

6.   При възражение от лице, упълномощено съгласно приложимото право да упражнява правата, произтичащи 

от наименование за произход или географско указание, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, 

когато и доколкото, съгласно законодателството на Съюза или националното право, предвиждащи правната 

защита на наименования за произход или географски указания: 

i) заявка за наименование за произход или географско указание вече е била направена в съответствие със 

законодателството на Съюза или националното право преди датата на подаване на заявката за регистрация на 

марката на ЕС или датата на претендирания приоритет на заявката, при условие за последващата ѝ 

регистрация; 

ii) същото наименование за произход или географско указание предоставя правото да забрани използването на 

последваща марка. 

 

 


