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Tárgy: Pawel Joachimiak, lengyel állampolgár által benyújtott 0307/2010. számú petíció 
az ipari tulajdon oltalmáról szóló lengyel törvényről és a törvénynek több 
nemzetközi és európai jogi aktussal való összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy az ipari tulajdon oltalmáról szóló lengyel törvény, de 
elsősorban a törvény 296. cikkének a védjegyekre és azok oltalmára vonatkozó rendelkezései 
ellentmondanak több nemzetközi és európai jogi aktusnak. A petíció benyújtója ebben az 
összefüggésben mindenekelőtt az 1883-ban az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós 
Egyezményre hívja fel a figyelmet, amelyet legutóbb 1967-ben, Stockholmban vizsgáltak 
felül, továbbá felhívja a figyelmet a WIPO 2006-os szingapúri védjegyjogi szerződésére, a 
közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendeletre, a közösségi védjegyről szóló 
40/94/EK rendelet módosításáról szóló 1653/2003/EK tanácsi rendeletre, a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 
2869/95/EK rendelet, valamint a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló 2868/95/EK rendelet módosításáról szóló 355/2009/EK bizottsági 
rendeletre, valamint a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról 
szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 1041/2005/EK bizottsági rendeletre 
A petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri az illetékes lengyel hatóságokkal 
szemben annak biztosítása érdekében, hogy a lengyel hatóságok a területen hatályos lengyel 
jogszabályokat igazítsák hozzá az Európai Unió jogi aktusaihoz

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ipari tulajdonjogok oltalmáról szóló törvény 2003-ban 
történt módosítása nyomán Lengyelország többé nem kötelez átalányösszegben megállapított 
kártérítések kifizetésére védjegybitorlás esetén. Kifejti, hogy ez a rendelkezés 2003 előtt még 
szerepelt a törvényben, majd azt a fent említett reform alkalmával törölték. Továbbá azt 
állítja, hogy mindez ellentétes a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó különféle jogi aktusokkal 
és szerződésekkel. 

A fent említett kérdéssel uniós szinten foglalkozó jogszabály a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló 2004/48/EK1 irányelv. 

Az átalányösszegben megállapított kártérítések elrendelésének lehetősége egy, a bíróságok 
számára biztosított opció formájában jelenik meg („állapíthatják”). 

Az irányelv 13. cikkének (1) bekezdése kimondja az alábbiakat: 

„A bíróságok a kár megállapításakor:

a) figyelembe vesznek minden megfelelő szempontot, úgy mint a kedvezőtlen gazdasági 
kihatásokat, ideértve a sértett fél elmaradt hasznát, a jogsértő jogtalan gazdagodását, és 
indokolt esetben a nem tisztán gazdasági tényezőket, mint a jogosultnak a jogsértés által 
okozott nem vagyoni kárát;
vagy
b) az a) bekezdés alkalmazása helyett a kárt indokolt esetben átalányösszegben állapíthatják
meg olyan tényezők alapján, mint legalább azon díjazás vagy jogdíjak összege, amely a 
jogosultat megillette volna, ha az adott szellemi tulajdonjog felhasználására a jogsértő 
engedélyt kért volna. 

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján Lengyelország átalányösszegben 
megállapított kártérítéseket ír elő mind az ipari tulajdonjogok (a védjegyeket is ideértve), 
mind pedig a szerzői jogok megsértése esetén2.  Ezen információk arra is rámutatnak, hogy a 
szerzői jogokról szóló lengyel törvény 79. cikke kétszeres, átalányösszegben megállapított 
kártérítést ír elő, vétkes megsértés esetén pedig akár háromszoros kártérítést is.

A Bizottságnak jelenleg nincs tudomása olyan problémákról, amelyek a 2004/48/EK irányelv 
13. cikke (1) bekezdésének lengyelországi átültetéséhez kapcsolódnak.

                                               
1

HL L 157., 2004.4.30., 45–86. o.
2

A szabadalmak, használati minták, ipari minták és integrált áramkör topográfiák esetében az ipari tulajdonjogok 
oltalmáról szóló törvény 287. cikke; a védjegyek és földrajzi árujelzők megsértése esetén az ipari tulajdonjogok 
oltalmáról szóló törvény 296. cikke; a szerzői jogokat illetően a szerzői jogokról és szomszédos jogokról szóló törvény 
79. cikke.       


