
www.curia.europa.eu 

Служба „Преса  
и информация“ 

 Общ съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 144/15 
Люксембург, 10 декември 2015 г. 

Решение по дело T-615/14 
Fútbol Club Barcelona/СХВП 

 

Общият съд отхвърля жалбата на футболен клуб Барселона, желаещ да 
регистрира като марка на Общността очертанията на своята емблема 

Заявената марка не позволява на потребителите да установят търговския произход на 
продуктите и услугите, обхванати от заявката за регистрация 

През април 2013 г. Fútbol Club Barcelona (футболен клуб Барселона) иска от Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) да регистрира като марка на Общността 
фигуративния знак, състоящ се от формата на неговата емблема по-конкретно за 
продуктите хартия, дрехи и спортни дейности. 

 

 

Емблемата на футболен клуб Барселона (вляво) и фигуративният знак, чиято 
регистрация е поискана (вдясно) 

 

През май 2014 г. СХВП отхвърля заявката за регистрация на основание, че въпросният знак 
не може да привлече вниманието на потребителите върху търговския произход на 
продуктите и услугите, обхванати от заявката. 

Футболен клуб Барселона подава жалба до Общия съд на Европейския съюз срещу 
решението на СХВП. 

В решението си от днес Общият съд потвърждава, че нито една от характеристиките на 
разглеждания знак не съдържа очебиен елемент, който би могъл да привлече вниманието 
на потребителите. Всъщност заявената марка би била възприета от потребителите по-скоро 
като обикновена форма и не би им позволила да отличат продуктите или услугите на нейния 
притежател от тези на другите предприятия. Общият съд подчертава също, че емблемите 
са често използвани в търговията с чисто декоративни цели, без да изпълняват функцията 
на марка. 

Поради това въпросният знак няма отличителния характер, изискван от Регламента относно 
марката на Общността1, за да бъде регистриран. Общият съд отбелязва също, че футболен 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 
стр. 1). 
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клуб Барселона не е успял да докаже, че този знак би придобил отличителен характер с 
употребата си. 

При тези обстоятелства Общият съд отхвърля жалбата на футболен клуб Барселона в 
нейната цялост. 

 
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. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Марката на Общността е валидна на цялата територия на Европейския съюз и 
съществува съвместно с националните марки. Заявките за регистрация на марка на Общността се 
подават до СХВП. Нейните решения могат да се обжалват пред Общия съд. 

 

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  (+352) 4303 3708 
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