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Θέμα: Αναφορά 0307/2010, του Pawel Joachimiak, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον πολωνικό νόμο περί δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη μη 
συμβατότητά του με διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο πολωνικός νόμος περί δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 296 αυτού σχετικά με τα εμπορικά σήματα, 
αντιβαίνουν σε διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις και παραπέμπει εν 
προκειμένω στη Σύμβαση των Παρισίων του 1883 περί της προστασίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας που στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλμη το 1967, στη Συνθήκη της 
Σιγκαπούρης του WIPO σχετικά με τα σήματα του 2006, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 
του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του 
Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το κοινοτικό σήμα, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 355/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2869/95 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και δείγματα) και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το 
κοινοτικό σήμα, καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1041/2005 της Επιτροπής για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις αρμόδιες πολωνικές αρχές ώστε να 
προσαρμόσουν τη συναφή πολωνική νομοθεσία στις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, μέσω τροποποίησης του νόμου περί των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας το 2003, το πολωνικό κράτος δεν προβλέπει πλέον κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση για παραβιάσεις επί εμπορικών σημάτων. Αφήνει να εννοηθεί ότι η σχετική 
διάταξη ήταν εφαρμοστέα έως το 2003, αλλά καταργήθηκε από την προαναφερθείσα 
μεταρρύθμιση. Υποστηρίζει περαιτέρω ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει σε διάφορες 
νομοθετικές πράξεις και συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε κοινοτικό επίπεδο, το νομοθετικό μέσο που άπτεται του ανωτέρω ζητήματος είναι η 
οδηγία 2004/48/ΕΚ1 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η δυνατότητα καθορισμού κατ’ απακοπήν αποζημίωσης προβλέπεται ως εναλλακτική 
επιλογή των δικαστικών αρχών («δύνανται»). 

Το άρθρο 13, παράγραφος 1 της οδηγίας ορίζει τα εξής:

«Όταν οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζημίωση:

α) λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα 
τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα 
στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του 
δικαιώματος η προσβολή·
ή
β) εναλλακτικώς προς το στοιχείο α), δύνανται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν την 
αποζημίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των 
δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να 
χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της Επιτροπή, η Πολωνία προβλέπει τη 
δυνατότητα κατ’ απακοπήν αποζημίωσης για παραβιάσεις τόσο δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων) όσο και δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άρθρο 79 του 
πολωνικού νόμου περί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προβλέπει τον καθορισμό 
διπλής κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης, ακόμα δε και τριπλής αποζημίωσης, σε περίπτωση 
υπαίτιας παραβάσεως.

Προς το παρόν, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής προβλήματα σχετικά με τη 
μεταφορά του άρθρου 13, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ στην Πολωνία.

                                               
1

ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45 έως 86.
2

Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια και τοπογραφίες ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων: άρθρο 287 του νόμου περί της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· για παραβιάσεις επί εμπορικών σημάτων και 
γεωγραφικών ενδείξεων: άρθρο 296 του νόμου περί της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· για δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας: άρθρο 79 του νόμου περί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων.


