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РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Емил  Mарков, Юридически факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски”, 

на дисертацията „Развитие на правната уредба на 
интелектуалната собственост в ЕС (права върху патенти, марки и 

промишлени дизайни)” на Патриция Александрова Черкезова за 

получаване на образователната и научна степен „доктор”

 Уважаеми членове на научното жури,

За изготвянето на рецензията ми бяха предоставени: по един екземпляр  от 

дисертацията, автореферата; както и други документи, между които и шест 

публикации по темата на дисертацията, две от които под печат.

Научен ръководител на докторанта е доц. д-р  Костадин Грозев. Докторантката 

Патриция Александрова Черкезова е преминала успешно през необходимата 

процедура за достигане до публичната защита съгласно Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника  за прилагането му и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен и заемане на 

академична длъжност в СУ „Св. Климент Охридски”.

І. Биографични данни за Патриция Александрова Черкезова

Патриция Александрова Черкезова завършва Юридическия факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски” с  образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалност „право” и – „бакалавър” по специалност „международни отношения” 

през 2009 г с отличен успех. През 2011 г. придобива и бакалавърска степен по 

специалност „руска филология” в същия университет. През юни 2011 г. е зачислена 

като докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет за разработване 

на дисертация на тема: „Развитие на правната уредба на интелектуалната 

собственост в ЕС (права върху патенти, марки и промишлени дизайни)”. При 

разкриване на процедурата по защитата е отчислена.
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Специализирала е за осъществуване на докторантурата и за научни 

изследвания в университета в Хале, ФРГ и Карловия университет в Прага, Чехия от 

13.02 до 12.05.2012 г.

ІІ. Преглед на дисертацията

Съдържание на дисертацията

Дисертацията съдържа три глави, въведение и заключение. На последните 

страници са представени списък с използваните съкращения, списък с цитираните 

актове и решения по темата, библиографската справка; както и списък на 

публикациите по темата. Общо дисертацията съдържа 328 стандартни страници,  

библиографията цитира 96 литературни източника.

Актуалност на темата

 Във въведението са разгледани въпросите за предметния обхват на 

дисертацията, нейните цели и задачи, както и актуалността на темата.

Предметът на дисертацията е изследване на преговорния процес и неговите 

резултати по създаване на Общностна правна уредба на интелектулната собственост. 

По отношение на материята изследването обхваща три обекта на интелектуалната 

собственост, за които има реални резултати в интеграционните процеси – патенти за 

изобретения, марки и промишлени дизайни. Във времево отношение трудът обхваща 

периода от 1 януари 1958 г. (влизавнето в сила на Римските договори) до 5 март 2013 

г. (след която дата повече намеси на автора в този вид на съчинението не са били 

възможни поради процедурни забрани). 

Актуалността на темата се определя  от необходимостта от изследване на 

трайната тенденция за приближаване стъпка по стъпка към състоянието на единна 

съюзна закрила на интелектуалната собственост за да се стигне до днешното развитие 

на засилено сътрудничество в областта на патентите – единна патнетно закрила и 

Споразумение за патентен съд .

Тези обстоятелства ясно очертават актуалността на темата на дисертационния 

труд. Не е случайно, че в последните години са изследванията са насочени към 

проблемите на правото на Европейския съюз и неговото развитие.  В българската 

правна литература обаче цялостно изследване досега не е публикувано. Теоритичните 

постановки, изложени в дисертацията показват доброто познаване  от автора както на 
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историческия подход, така и на правото на интелектуална собственост. Това дава 

възможност за навлизане в една трудна интердисциплинарна област.

Изследването би било от полза за учени в областта на историята, правото и 

други обществени науки и за практикуващите юристи, още повече като се има 

предвид състоянието на съдебната практика у нас в областта на интелектуалната 

собственост. 

ІІ. Съдържанието на дисертационния труд е структурирано в три глави, 

които пък се структурират в параграфи. Този строеж на работата е подходящ с оглед 

поставената тема.

ІІ.1. В първата глава е проследено развитието на патентното право на Европа.  

В първия параграф се прави аналитичен обзор  на първите идеи за Европейски патент 

в началото на ХХ век до 50-те години на миналия век и ролята на регионалната 

междуправителствена организация Съвет на Европа. Така до наши дни 

европеизацията на патентното право оставаше извън ЕС (ЕИО /ЕО) чрез 

Мюнхенската конвенция (Конвенцията за издаване на европейските патенти, 

Европейската патентна конвенция  – ЕПК). Другото усилие, за създаване патент на 

Общността чрез Люксембургската конвенция, въпреки ревизиите й, завърши с 

неуспех. Интеграционните процеси в ЕС в областта на патентното право се смятат 

изпълнявани от ЕПК, въпреки че тя обхваща „голямата” Европа.

Анализира се подробно, как се стига до своеобразната система, напр. за 

единни материалноправни критерии за патентоспоснобност (възприети от друга, 

Страсбургска конвенция, която тогава още не е била в сила, и при уеднаквяване с 

универсалния  Договор  за патентно коопериране, изготвен по същото време). По тях и 

по единна процедура в Европейското патентно ведомство в Мюнхен се издава сноп от 

европейски патенти за посочеините от заявителя държави. Но те във всяка държава 

имат такова съдържание и предоставят такива правомощия, каквито предоставя 

националното патентно право. Споровете пък във връзка с тях се решават от 

компетентните национални съдилища по националната процедура, но при прилагане 

нормите на Конвенцията.

Развитието в нашщи дни към създаване на единен патент чрез регламент се 

среща несъгласие от някои държави-членки, като Испания и Италия, поради 
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налагането на три работни езика в съюзна агенция. Отделни трудности среща и 

създаването на патентен съд, какъвто не е предвиден в ДЕС. Така се стига до засилено 

сътрудничество за унитарен патент за част от държавите-членки, т.е. до още една зона 

вътре в ЕС. А патентния съд очаква необходимия брой ратификации за да влезе в 

сила.

ІІ.2. Втората глава  разглежда процеса на сближаване на законодателствата на 

държавите-членки в областта на марките и приемането на общностна правна уредба 

на марката на Общността. Изследва се процеса на хармонизация на националните 

законодателства в областта на марките чрез т. нар. Първа директива. Хармонизиран с 

нея е и Регламент 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на 

Общността. С него се създава единна марка, която действа на територията на всички 

държави членки. Хармонизираните национални и съюзна система действат 

успоредно.  Дисертацията осветлява същевременно и развитието на съюзното 

законодателство приемането и измененията в Регламент 207/2009 относно марката на 

Общността и Директива 2008/95/ЕО за сближаване на законодателствата на 

държавите-членки относно марките. Разглеждат се и съпътстващите регламенти на 

Комисията за осъществуване на дейността на Ведомството за хармонизация във 

вътрешния пазар (марки и дизайни).

За първи път се прави анализ на процесите на разширяване на ЕС по 

отношение на заварените вече регистрирани марки на Общността и на националните 

марки в новите държави-членки с приоритет наа заявките преди марките на 

Общността.

Обръща се внимание на вписването на автономната система на марките на 

Общността в мадридската система и възможностите за международна регистрация на 

марки в трети държави по Мадридския протокол, която съобразно съвременните 

тенденции в международното публично право разрешва членство на ЕС.

ІІ.3. В третата глава се изследват паралелите в уредбата на промишления 

дизайн с марката на Общността, но се обръща внимание и на своеобразието му.  И тук 

се изследват икономическите съображения за хармонизиране на националните 

законодателства и създаване на единна съюзна уредба. Различията са преди всичко в 
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заявителната система на регистрация на дизайните. Анализира се и единствено 

съществуващият в общностното право нерегистриран промишлен дизайн, който се 

закриля в съкратен срок и само срещу  копиране. По подобие на Мадридската система 

за марките и тук за страните, присъединени към Женевския акт от 1999 г. на Хагската 

спогодба за

 международно заявяване на промишлените дизайни съществува възможност 

да получат закрила на регистриран промишлен дизайн на Общността чрез посочване 

на ЕС, както и регистриран дизайн на Общността да послужи за основа за 

регистрация с посочване на трети страни.. 

Приносите в дисертационния труд бяха очертани при разглеждането на 

отделните глави и въпреки някои критични бележки, които са направени в 

съответните раздели, те са налице и заслужават положителна оценка. Заслужава да се 

отбележи, че това е нова област на правото на интелектуална собственост, която 

изисква мултидисицплинарен подход. Смелостта на авторката да предприеме подобно 

изследване заслужава подкрепа. 

Освен това обощено могат да се отбележат следните положителни черти:

- Оригиналност на темата. Проблемите на възниква и развитие на правната 

уредба досега не са изследвани – нито в цялост за интелектуаланат собственост, нито 

за отделните права, разглеждани в дисертацията – патенти, марки и дизайни. 

- Задълбочено проучване и познаване на всички източници, актове и 

официални становища, свързани с развитието на правната уредба в изследваната 

област. Творческо използване на цялата достъпна литература.

- Докторантката се изразява на ясен и точен език. Тя е точна по отношение на 

специфичнвата правна терминология и терминологията в областта на 

интелектуалната собственост.

- Този ясен израз произтича от доброто познаване на правната материя. Като 

изследовател, преподавател и практик в областта на правото на интелектуална 

собственост нямам никакви съществени възражения към подхода, правния анализ и 

изводи на дисертантката.

- Авторката проявява научна скромност и спазва толерантен и коретктен 

научен тон.
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- Изследването има теоретично и практическо значение като анализ, както по 

отношение на общото институционно и структурно развитие на ЕС, така и за 

юристите, прилагащи и тълкуващи правото на ЕС. Историческсият метод би позволил 

по-точно обяснение на едни или други правни решения, които са действащо право 

към настоящия  момент, както и перспективите пред правото на интелектуална 

собственост в Европа, а и в останалата част от света.

- Основните тези на авторката са оригинални и могат да бъдат споделени. Тя 

проследява в дълбочина едно основно противоречие в правото на ЕС – бързото 

развитие на общ или единен пазар, респ. европейско икономическо пространство, и 

наличието на национални кръпки върху  този пазар, що се отнася до обекти на 

интелектуалната собственост. При това бързото конфедериране или федерализиране 

на Европа е нещо, от което държавите-членки се въздържат. Поради това 

европейските нормотворци изминават дълъг път на неочаквани правни решения. 

Анализът на този път прави работата особено ценна.

Забележки и препоръки

На това място бих поставил по-скоро два генерални въпроса:

Вярно е, че несполуките за създаватне на съюзна патентна система бяха 

успешно преодолени чрез заместването на международния договор, като инструмент, 

с регламент на Съвета. Както авторката отбелязва, това е много по-действено, 

икономично и ефективно. Но не издава ли това криза в традиционните схващания в 

международното публично право? Всъщност не мога да избегна скептичното 

наБлюдения, че там, където суверинитетът се е оказва пречка, въпросите се решават 

без участието на върховните нацинални представителни власти.

Тази тенденция продължава и след приключване на работата, и затова бих 

искал да попитам дисертантката, какво мисли за натоварването на Ведомството за 

хармонизация във вътрешния пазар със сънкциониращи функтции – по прилагане на 

праватавърху марки и дизайни на Общнастта. 

Заключение

Дисертацията отговаря  на условията, посочени в Закона за развитие на 

академичния състав и правилниците към него. От научна гледна точка тя е завършено 
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изследване. Приложените научни публикации на автора по темата са достатъчни за 

нейното популяризиране и преглед от научната общност. Те отразяват най-

съществените части от дисертацията, в които се съдържат и основните приноси. 

Авторефератът отразява всички идеи, изследвания и приноси на дисертацията.

Дисертацията съдържа научни и научно-приложни резултати, които са

принос към науката. 

Докторантката има задълбочени теоретични познания и е способна да 

извършва самостоятелни научни изследвания, както и да представя по убедителен 

начин получените резултати.

В заключение  на основание на изтъкнатите по-горе постижения и 

приноси в дисертационния труд убедено препоръчвам на почитаемото жури да 

гласува за присъждане на Патриция Александрова Черкезова на 

образователната и научна степен „доктор”.

София, юни  2013    Рецензент:

       доц. д-р Е. Марков


