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Решение по дело T-501/13 
Karl-May-Verlag GmbH/СХВП 

 

Общият съд уважава жалбата на издателска къща „Karl-May“ срещу решението 
на Служба за марките на Европейския съюз, с което се отменя марката на 

Общността „WINNETOU“ 

Службата не е следвало да уважава искането на Constantin Film за обявяване на 
недействителност без да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou“ има 

описателен характер за съответните стоки и услуги 

Германската издателска къща „Karl-May“ притежава от 2003 г. словната марка на Общността 
„WINNETOU“, по-специално за филми, печатни произведения, бижута, парфюми, козметични 
принадлежности, изделия от кожа, стоки за домашна употреба, облекло, игри, хранителни 
стоки, ваканционни мероприятия и лагери, както и за превоз на пътници, настаняване и 
ресторантьорство. 

След подадено искане за обявяване на недействителност от страна на германското 
дружество Constantin Film Produktion GmbH, Служба за марките на Съюза (СХВП) отменя 
тази марка през 2013 г. за всички заявени стоки и услуги, с изключение на „печатарски 
букви“ и клишета“. По отношение на другите стоки и услуги Службата за марките приема, че 
думата „Winnetou“ се свързва с белетристичен индиански вожд, благороден и добър, който е 
главен герой в поредица романи на германския автор Карл Май, както и във филми, 
театрални и радиотеатрални постановки, и че този знак е едновременно описателен и 
лишен от отличителен характер, така че не може да бъде обект на защита като марка и на 
изключителни права.  

С решението си от днес Общият съд уважава жалбата, подадена от издателска къща 
„Karl-May“ срещу решението на Службата за марките и отменя последното. 

Според Общия съд, Службата за марките е нарушила принципите на автономия и 
самостоятелност на марката на Общността. 

Вместо да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou“ има описателен 
характер по отношение на стоките, за които е заявен, Службата за марките придава 
императивна сила на решенията на германските съдилища, според които тази дума е 
описателна и следователно не може да бъде защитена като марка. Службата за марките 
повтаря тази грешка като приема, че липсва отличителен характер като се основава на 
преценката относно описателния характер. 

Освен това Общият съд установява, че Службата за марките не е мотивирала в 
достатъчна степен своето решение. 

По-конкретно Службата за марките не е обяснила в достатъчна степен защо приема, че 
освен конкретното му значение на наименование на белетристичен герой знакът „Winnetou“ 
се възприема като свързан по-общо с понятията „индианец“ и „индиански вожд“. 

Освен това мотивите относно описателния характер на стоките, които Служба за марките 
обединява в категорията стоки „merchandising“, са прекалено общи и абстрактни. Няма 
основание да се приеме, че тези стоки представляват хомогенна категория; освен това, 
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Службата само посочва, че по отношение на тези стоки знакът „Winnetou“ представлява 
описание, че това са стоки, свързани с филми или герои от роман, като потребителите 
предполагат, че това са просто рекламни продукти с думата „Winnetou“, от които не се 
установява произхода на стоките. Ето защо липсва конкретен анализ с оглед на естеството 
и на характеристиките на разглежданите стоки. 

Тъй като с решението си от днес Общият съд отменя решението на Службата за 
марките, последната трябва да се произнесе отново по искането за обявяване на 
недействителност, подадено от Constantin Film, като се съобрази с мотивите на 
решението на Общия съд. 

 
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 в сила за цялата територия на Европейския съюз 
едновременно с националните марки. Заявките за регистрация на марка на Общността се адресират 
до СХВП. Решенията на последната подлежат на обжалване 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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