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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a formatervezési mintákra vonatkozó szerzői jogok hatályának 
visszamenőlegesen 70 évre való kiterjesztése ellen.
Ez a kiterjesztés számos kis- és középvállalkozás létét veszélyeztetné, amelyek üzleti 
tevékenységüket olyan formatervezési minták sokszorosítására építették, amelyeket már nem 
véd szerzői jog.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelv1 17 cikke előírja, hogy a 
lajstromozott formatervezési mintákat szerzői jogi védelem is megilleti. E védelem 
feltételeiről a tagállamok döntenek. A harmonizációt megelőzően az olasz jog csak azon ipari 
formatervezési alkotásokat részesítette szerzői jogi védelemben, amelyek művészi értéke az 
adott termék ipari jellegétől különválasztva értékelhető. A 98/71/EK irányelvet Olaszország a 
95/2001. számú törvényerejű rendelettel2 ültette át, amely módosította az olasz szerzői jogi 
                                               
1 HL L 289., 1998.10.28., 28–35. o.
2 GURI 79. sz., 2001. április 4.
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törvényt (633/1941. számú törvény1), eltörölve a „scindibilità” (elválaszthatóság) 
követelményét, szerzői jogi védelmet nyújtva az önmagukban alkotói fantáziát és művészeti 
értéket mutató ipari formatervezési alkotások számára, valamint kimondva, hogy a 
formatervezési minta lajstromozása szerzői jogi védelemmel halmozható. 
Emellett az olasz jogszabály tízéves átmeneti rendszert vezetett be, amelynek értelmében az 
ipari formatervezési minták számára biztosított szerzői jogi védelem nem érvényesíthető 
olyan harmadik felekkel szemben, akik a jogszabály hatálybalépésének időpontját (azaz 2001. 
április 19-ét) megelőzően kezdtek olyan ipari formatervezési mintákat, illetve alkotásokat 
gyártani vagy forgalmazni, amelyek – vagy azért, mert a vonatkozó formatervezési minták 
oltalma lejárt, vagy azért, mert nem részesülhettek szerzői jogi védelemben – a közkincs 
részét képezték. Ezt a rendelkezést később az ipari tulajdonról szóló, 2005-ben elfogadott 
olasz törvénykönyv2 239. cikke is átvette. Ezt a jogszabályt az elmúlt években gyakran 
módosították (az Európai Bizottság által Olaszországgal szemben indított kötelezettségszegési 
eljárás nyomán az átmeneti időszakot időközben teljesen eltörölték), a legújabb módosítás 
azonban a „moratóriumot” még hosszabb időre, 2014-ig terjeszti ki.

Az említett átmeneti rendelkezés nem megfelelő voltát az Európai Unió Bírósága a C–168/09. 
sz. Flos kontra Semeraro ügyben3 2011-ben megerősítette. A Bíróság kimondta, hogy a 
nemzeti jogszabály nem tagadhatja meg a szerzői jogi védelmet azon formatervezési
mintáktól, amelyek – még ha közkinccsé váltak is – ilyen védelemre jogosultak. Bár az 
irányelv 17. cikke csak a lajstromozott formatervezési mintákra vonatkozik, szerzői jogi 
védelemben az egyáltalán nem lajstromozott formatervezési minták is részesülhetnek, 
amennyiben eleget tesznek a tagállam által a kreatív alkotások tekintetében meghatározott 
kritériumoknak. A 17. cikk nem teszi lehetővé, hogy a tagállamok az olasz jogszabályban 
foglaltakhoz hasonló átmeneti időszakokat vezessenek be.

Következésképpen a milánói bíróság 2012. szeptember 12-én jóváhagyta az Európai Unió 
Bírósága által a C–168/09. sz. ügyben alkalmazott értelmezést, és úgy ítélkezett, hogy a Flos 
vállalat „Arco” lámpáját utánzó „Fluida” lámpa Semeraro vállalat általi forgalmazása szerzői 
jogi jogsértésnek minősül4. Az említett bíróság ugyanerre a következtetésre jutott a Cassina 
kontra High Tech S.r.l. és a Vitra Patente A.G. kontra High Tech S.r.l. ügyekben is (a „Le 
Corbusier” szék, illetve a „Panton” szék formatervezési mintája).

Következtetés

A fentiekben összefoglalt jogi helyzet azt mutatja, hogy Olaszországnak jogi kötelessége 
szerzői jogi védelemben részesíteni az ipari formatervezési mintákat, még akkor is, ha a 
formatervezési minták az irányelv végrehajtását megelőzően a közkincs részét képezték. Ezt 
az Európai Unió Bírósága és a milánói bíróság ítéletei is megerősítik. A Bizottságnak nem áll 
módjában a petíció benyújtója nevében eljárni.

                                               
1 Gazzetta Ufficiale 166., 1941. július 16. (a 2001. április 19-ig hatályos változat).
2 Gazzetta Ufficiale 52., 2005. március 4. – Supplemento Ordinario 28.
3 A C–168/09. sz. Flos-ügyben 2011. január 27-én hozott ítélet (EBHT 2011., I-181.o.).
4 9906/12 Tribunale di Milano.


