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1 Въведение 
 
Член 119 от РМО 
Правило 95, правило 96 и правило 98 от РПРМО 
Съобщение № 4/ 04 на Председателя на Службата 
 
Езиците на Службата са пет: английски, френски, немски, италиански и испански. 
Въпреки това, заявка за марка на Общността може да бъде подадена на всеки от 
официалните езици на ЕС. В РМО са изложени правила за определяне и 
използване на езика на производството. Тези правила варират между различните 
производства, по-специално в зависимост от това дали производството е ex parte 
или inter partes. 
 
Този раздел се отнася единствено до хоризонталните разпоредби, които важат за 
всички видове производства. Изключенията за конкретни видове производства са 
разгледани в съответните раздели от Насоките. 
 
 
2 От подаване до регистрация (с изключение на възражение) 
 
2.1 Подаване на заявка 
 
Заявка за марка на Общността (заявка за МО) може да бъде подадена на всеки 
от официалните езици на ЕС. 
 
Трябва да се посочи втори език от петте езика на Службата. 
 
По време на производството заявителят може да използва 
 
• първия език, ако той е език на Службата; 
 
• или втория език по свое усмотрение, ако първият език не е език на 

Службата. 
 
Службата използва 
 
• само първия език, ако той е език на Службата; 
 
• първия език, ако той не е език на Службата, в съответствие с решение на 

Съда на ЕС по дело „Kik“ (Решение по дело № C-361/01 P от 09/09/2003), 
освен ако заявителят не е декларирал в писмена форма своето съгласие 
Службата да използва втория език, като в този случай Службата процедира 
по съответния ред. Съгласие за използване на втория език трябва да се 
даде за всеки файл поотделно; то не може да се даде за всички 
съществуващи или бъдещи файлове. 

 
Този езиков режим важи по време на цялата процедура по подаване и проверка 
до регистрацията освен при възражения и допълнителни искания (вж. следващия 
параграф). 
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2.2 Други искания 
 
Правило 95, буква а) от РПРМО 
 
По време на периода от подаване на заявка до регистрация всяко искане, заявка 
или декларация, която не се отнася до проверката на заявката като такава, а 
започва помощна процедура (проверка на досиета, регистрация на прехвърляне 
или лицензия, заявка за преобразуване, обявяване на разделяне на заявката) 
може да се подава на първия или на втория език, по усмотрение на заявителя на 
МО или на трета страна. Тогава този език става език на производството за тези 
помощни производства. Това важи без значение дали първият език е език на 
Службата или не. 
 
 
3 След регистрацията (с изключение на отмяна или заличаване) 
 
Правило 95, буква б) от РПРМО 
 
Всяко искане, заявка или обявяване на разделяне или отказ на заявката с 
изключение на искането за отмяна или заличаване, подадено след като МО е 
регистрирана, трябва да се подаде на един от петте езика на Службата. 
 
Пример: След като МО е регистрирана, притежател на МО може да подаде 
искане за регистрация на лицензия на английски език, а няколко седмици по-
късно да подаде искане за подновяване на италиански език. 
 
 
4 Възражение, отмяна и заличаване 
 
Правило 16 и правило 38, параграф 1 от РПРМО 
 
Известия за възражение, искане за отмяна или заличаване може да се подават 
 
• по усмотрение на възразяващия/ заявителя, искащ отмяна или заличаване, 

на първия или втория език на заявката за МО, ако първият език е един от 
петте езика на Службата; 

 
• на втория език, ако първият език не е официален за Службата. 
 
Този език става езика на производството за производства по възражение,отмяна 
или заличаване, освен ако страните не се договорят за различен език (от 
официалните езици на ЕС). 
 
Известие за възражение или искане за отмяна или заличаване може да се 
подаде също на всеки един от останалите езици на Службата, при условие че в 
рамките на един месец от изтичането на срока за подаване на известието за 
възражение или на един месец от подаването на искане за отмяна или 
заличаване възразяващият/ подаващият искане за отмяна или заличаване 
представи превод на език, който е допустим като език на производството. 
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5 Постоянен характер на правилата относно езиците 
 
Регламентите позволяват да се направи избор между наличните езици в хода на 
производството (вж. по-горе), а по време на посочените срокове и периоди да се 
избере различен език за езика на производствата по възражение и отмяна или 
заличаване. Въпреки това, с тези изключения правилата относно езиците са 
постоянни. По-специално не могат да се променят първият и вторият език в хода 
на производството. 
 
 
6 Преводи и тяхното заверяване 
 
Правило 98 от РПРМО 
 
Общото правило е, че когато се изисква превод на документ, той трябва да 
достигне до Службата в рамките на същия период, определен за подаването на 
оригиналния документ. Това е приложимо освен ако в регламентите не е изрично 
предвидено изключение от това правило. 
 
Преводът трябва да посочва документа, за който се отнася, и да възпроизвежда 
структурата и съдържанието на оригиналния документ. Службата може да 
изисква подаването на заверен превод в рамките на определен период, но при 
условие че има основания за съмнение във верността на превода. 
 
 
7 Неспазване на режима относно езика 
 
В случай че режимът относно езика не се спазва, Службата изпраща писмо за 
установени недостатъци. Ако недостатъкът не бъде отстранен, заявката или 
искането се отхвърлят.  
 
За повече информация относно езиковите режими за определени видове 
производства следва да се направи справка със съответните раздели от 
Насоките. 
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