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1

Общи принципи

Член 81 от РМО
Член 67 от РПДО
Правата на страна по производство пред Службата могат да бъдат възстановени
(restitutio in integrum), ако страната не е спазила срок спрямо Службата, въпреки
че е положена дължимата грижа според обстоятелствата, при условие че прякото
последствие от неспазването на срока, по силата на разпоредбите на
регламентите, е било изгубване на право или средства за правна защита
(основание за обжалване) (вж. Решение по дело № T-314/10, Cook’s, от
28/06/2012, точки 16 и 17).
Restitutio in integrum е възможен само посредством подаване на искане до
Службата и подлежи на плащане на такса.

2

Критерии за предоставяне на restitutio

Restitutio in integrum се предоставя само при определени изключителни
обстоятелства, които са непредвидими и не зависят от волята на въпросната
страна. Те включват например грешка, допусната от куриерска служба в хода на
доставяне на съобщение до Службата, грешка, която Службата е предизвикала
или извършила, или обща стачка.
За разлика от това, човешка грешка, допусната по време на воденето на
производства по подновяване, от представителя на страната или от самата
страна, проблеми с ИТ, пощенски закъснения, икономически затруднения и
грешки при изчисляването на крайни срокове или погрешно разбиране на
приложимото право, не се считат за изключителни обстоятелства (Решение по
дело № R 2235/2011-1, KA, от 14/06/2012 и Решение по дело № Т-267/11, VR, от
19/09/2012).

2.1

Производства, в които е приложим restitutio

Restitutio е приложим във всички производства пред Службата.
Това включва производства съгласно РМО, както и производства относно
регистрирани дизайни на Общността съгласно РПДО. Съответните разпоредби
не се различават съществено.
Restitutio е възможен в производства ex parte, производства inter partes и
производства по обжалване.
За restitutio във връзка с пропуснат срок за подаване на жалба и за
преразглеждане вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 7 Обжалване
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2.2

Страни

Член 81 от РМО
Член 67 от РПДО
Restitutio е възможен за всяка страна по производства пред Службата, тоест не
само за заявителя или притежателя на марка на Общността, или за заявителя
или притежателя на регистриран дизайн на Общността, но и за възразяващ, за
заявител, искащ отмяна или заличаване или за предполагаем нарушител, който е
присъединен като страна по производства по заличаване съгласно член 54 от
РПДО.
Срокът трябва да е пропуснат от въпросната страна или нейният представител.

2.3

Срок, в който националните служби препращат заявка до
Службата

Член 25, параграф 2 от РМО
Член 35, параграф 1 и член 38, параграф 2 от РПДО
Срокът от един месец за препращане на заявка за МО или два месеца за
препращане на заявка за дизайн на Общността, подадена в национална служба,
трябва да се спази от националната служба, а не от заявителя и следователно не
подлежи на restitutio in integrum.
Съгласно член 38, параграф 2 от РПДО закъснялото препращане на заявка за
дизайн на Общността води до отлагане на датата на подаване до датата, на
която съответните документи бъдат реално получени в Службата.
Освен това в случай на неспазване на срока съгласно член 25, параграф 3 от
РМО за препращане на заявка за МО, вместо да счита заявката за МО за
оттеглена, Службата третира заявката за МО като пристигнала директно в
Службата, а не чрез национална служба, като от това следва, че датата на
подаване е датата на реалното получаване от OHIM.

2.4

Срокове, изключени от restitutio in integrum

Член 81, параграф 5 от РМО
Член 67, параграф 5 от РПДО
В интерес на правната сигурност restitutio in integrum не е приложим в следните
срокове.
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Член 29, параграф 1 и член 81, параграф 5 от РМО
Правило 6, параграф 1 от РПРМО
Член 41, параграф 1 и член 67, параграф 5 от РПДО
Член 8, параграф 1 от РПРПДО
•

Срокът за приоритет, тоест шестмесечният срок за подаване на заявка с
претенция за приоритет на предходна заявка за марка или дизайн съгласно
член 29, параграф 1 от РМО или член 41, параграф 1 от РПДО. Restitutio
обаче, е приложим за тримесечния срок за посочване на входящия номер
на предходната заявка, съгласно правило 6, параграф 1 от РПРМО или
член 8, параграф 1 от РПРПДО, и подаване на копие от нея.

Член 41, параграф 1 и параграф 3, и член 81, параграф 5 от РМО
•

Срокът за подаване на възражение съгласно член 41, параграф 1 от РМО,
включително срокът за плащане на таксата за възражение, посочена в
член 41, параграф 3 от РМО.

Член 81, параграф 2 и параграф 5 от РМО
Член 6, параграф 2 и параграф 5 от РПДО
•

Срокът за самия restitutio, а именно:
○
○
○

2.5

двумесечният срок от отстраняване на причината за несъответствие с
изискванията за подаване на искането за restitutio in integrum
двумесечният срок от тази дата за извършване на неизпълненото
действие
едногодишният срок от изтичането на неспазения срок за подаване на
искането за restitutio in integrum.

Загуба на права или на средства за правна защита,
дължаща се пряко на неспазването на срока

Член 81, параграф 1 от РМО
Неспазването на срока трябва да е имало като пряко следствие загуба на права
или на средства за правна защита.
Член 42, параграф 2, член 76, параграф 2 и член 77, параграф 1 от РМО
Правило 19, правило 20, параграфи 1—5 и правило 40, параграфи 1—3 от
РПРМО
Това не важи, ако регламентите предоставят процедурни възможности, от които
самите страни могат свободно да се възползват, например, искане за устно
изслушване или искане възразяващият да предостави доказателство за реално
използване на своята по-ранна марка, или заявка за удължаване на периода на
помиряване съгласно член 19 от РПРМО. Самият период на помиряване също не
подлежи на restitutio, защото това не е срок, в който страната трябва да извършва
действия.
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Член 36, параграф 1 и параграф 4 и член 37 от РМО
Правило 9, параграфи 3 и 4; правило 10 и правило 11, параграфи 1 и 3 от РПРМО
От друга страна restitutio in integrum е приложим към забавен отговор на
нотификация на проверител за отказ, когато заявката не е била коригирана в
рамките на посочения срок, тъй като в този случай има пряка връзка между
неспазването на срока и възможния отказ.
Институтът на Restitutio може да се използва също и в случай на закъсняло
представяне на факти и аргументи и към закъсняло представяне на бележки
относно изявленията на другата страна в производства inter partes, ако и когато
Службата откаже да ги вземе под внимание, тъй като са подадени прекалено
късно. Загубата на права в този случай включва изключването на тези подавания
и бележки от фактите и аргументите, въз основа на които Службата е взела
своето решение. (Обичайна практика на Службата е да пренебрегва всяко
изявление, подадено в производства inter partes, след изтичането на
определения за тях срок).

2.6

Ефект на restitutio in integrum

Правният ефект с обратна сила от предоставянето на restitutio in integrum е
такъв, при който неспазеният срок се счита за спазен и че всяка загуба на права в
този период се счита, че не е настъпвала. Всяко решение, междувременно взето
от Службата въз основа на неспазване на срока, става недействително, като
последствието от това е, че щом бъде предоставен restitutio, вече не е
необходимо да се подава жалба срещу това решение на Службата, така че то да
бъде отменено. Резултатът от restitutio е, че чрез него се възстановяват правата
на заявителя изцяло.

3

Процедура

Член 81, параграф 2 от РМО
Правило 83, параграф 1, буква з) от РПРМО
Член 67, параграф 2 от РПДО
Член 68, параграф 1, буква ж) от РПРПДО
Искането за restitutio in integrum трябва да се подава в писмен вид. То трябва да
се изпрати на Службата.

3.1

Срок

Член 47, параграф 3 и член 81, параграф 2 от РМО
Член 13, параграф 3 и член 67, параграф 2 от РПДО
Искането трябва да се подаде в рамките на два месеца след отстраняване на
причината за неспазване и не по-късно от една година след изтичане на
неспазения срок. В рамките на същия срок неизпълненото действие трябва да
Насоки за проверка в Службата, Част A, Общи правила
FINAL

VERSION 1.0

Страница 6
DATE 01/08/2014

Restitutio in Integrum

бъде изпълнено. Датата на отстраняване на причината за неспазване е първата
дата, на която страната е установила или е следвало да установи фактите, които
са довели до неспазването. Ако основанието за неспазване е отсъствие или
заболяване на професионален представител, работещ по случая, датата на
отстраняване на причината за неспазване е датата, на която представителят се
връща на работа. В случай на непредставяне на искане за подновяване или на
липса на плащане на таксата за подновяване, едногодишният срок започва да
тече от датата, на която защитата приключва, а не на датата на изтичане на
допълнителния шестмесечен период.

3.2

Такса

Член 81, параграф 3 от РМО
Член 2, параграф 19 от РТМО
Член 67, параграф 3 от РПДО
Приложение, точка 15 от РТДО
В рамките на същия срок трябва също да се плати таксата за restitutio in integrum.
Ако таксата не се плати в рамките на срока, искането за restitutio in integrum се
счита за неподадено.

3.3

Езици

Член 119 от РМО
Правило 95 от РПРМО
Член 98 от РПДО
Член 80 от РПРПДО
Искането за restitutio in integrum трябва да се подаде на езика или на един от
възможните езици за производството, в рамките на което срокът не е спазен.
Например в процедурата по регистрация това е първият посочен в искането език,
в процедурата по възражение това е езикът на процедурата по възражение, а в
процедурата по подновяване това е всеки от петте езика на Службата.

3.4

Данни и доказателства

Член 78 и член 81 от РМО
Член 65 и член 67 от РПДО
В искането за restitutio трябва да са посочени основанията, на които се основава,
и фактите, на които се позовава. Тъй като предоставянето на restitutio е по
същество въпрос на факти, е препоръчително подаващата искането страна да
представи доказателства посредством клетвени или тържествени декларации.
Освен това неизвършеното действие трябва да бъде извършено заедно с
искането за restitutio най-късно до изтичане на срока за подаване на искане за
restitutio.
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3.5

Компетентност

Член 81 от РМО
Член 67 от РПДО
Компетентността за разглеждане на искания за restitutio е на звеното или отдела,
компетентен да се произнесе по пропуснатото действие, тоест — компетентен за
процедурата, в рамките на която е извършено неспазване на срока.

3.6

Публикации

Член 81, параграф 7 от РМО
Правило 30, параграфи 4 и 5; правило 84, параграф 3, букви к) и л) и правило 85,
параграф 2 от РПРМО
Член 67 от РПДО
Член 22, параграфи 4 и 5, член 69, параграф 3, букви м) и н), и член 70,
параграф 2 от РПРПДО
РМО и РПДО предвиждат в Бюлетина да се публикува вписване (кратка
информация) относно възстановяването на права. Това вписване се публикува
само ако неспазеният срок, който е довел до подаването на искане за restitutio,
реално е довел до публикуването на промяна в статута на заявката или
регистрацията на МО или ДО, защото само в такъв случай трети страни могат да
се възползват от липсата на такива права. Например вписване относно restitutio
се публикува, ако Службата е публикувала вписване относно изтичането на
регистрацията поради неспазване на срока за плащане на таксата за
подновяване.
При наличие на такава публикация се прави съответно вписване и в Регистъра.
Не се публикува кратка информация относно получаването на искане за restitutio.

3.7

Решение, роля на други страни в производството по
restitutio

Член 58 и 59 от РМО
Подаващият искане за restitutio in integrum е единствената страна по
производството по restitutio in integrum, дори и ако неспазването на срока е
настъпило в производство inter partes.
Решението за отхвърляне на restitutio се обосновава с неспазването на срока и,
ако е възможно, се взема в рамките на решението за прекратяване на
производството. Ако поради определени причини се вземе междинно решение
относно искането за restitutio, обикновено не се разрешава отделно обжалване.
Подаващият искане за restitutio може да обжалва отказа на своето искане за
restitutio заедно с решението за прекратяване на производството.
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Решението за предоставяне на restitutio не може да се обжалва.
Другата страна по производството inter partes се уведомява, че е подадено
искане за restitutio, както и за резултата от производството. Ако restitutio бъде
предоставен, единственото средство за правна защита на другата страна е да
стартира производство на трета страна (вж.по-долу, параграф 4).

4

Производство на трета страна

Член 81 от РМО
Член 67 от РПДО
Трета страна, която в периода от подаване на искане за restitutio до публикуване
на вписването за възстановяване на права,
•

добросъвестно е пуснала стоки на пазара или е предоставяла услуги със
знак, идентичен или сходен с МО, или

•

в случай на дизайн на Общността, добросъвестно е пуснала на пазара
продукти, в които е включен или към които е приложен дизайн, който попада
в приложното поле на защита на РДО,

може да образува производство на трета страна срещу решението за
възстановяване на правата на заявителя, притежателя или собственика на МО
или ДО.
Това искане следва да се подаде в двумесечен срок, който започва да тече:
•

когато е направена публикация, на датата на тази публикация

•

когато не е направена публикация, на датата, на която е влязло в сила
решението за предоставяне на restitutio.

Регламентите
не
съдържат
разпоредби
относно
тази
процедура.
Компетентността за производство на трети страни принадлежи на отдела или
звеното, взели решението за възстановяване на правата. Службата ще провежда
състезателни производства inter partes.
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