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Oczekiwaną Od kilku dekad zmianę mOże wprOwadzić minister sprawiedliwOści

Orzekać powinni wyłącznie specjaliści
Fot. Archiwum

Spory dotyczące własności przemysłowej są niezwykle złożone. Ich rozstrzyganie wymaga drobiazgowej analizy skomplikowanych i trudnych problemów technicznych i przekłada się
na skutki dla tysięcy osób. Specjalizacja sędziów orzekających
w takich sprawach jest niezbędna.

Od kilku lat rozważane są różne pro- Koncentracja orzekania
pozycje, od powołania odrębnego sądu
Od wielu lat tylko mówi się o potrzebie
patentowego po koncentrację orzeczeń właściwego doboru i specjalizacji sędziów
w wytypowanych sądach lub wydziałach. orzekających w sprawach własności intePomimo pilnej potrzeby, żadna decyzja lektualnej, ale nikt dotąd nie zrealizował
nie została dotychczas podjęta. W rozwi- powszechnie akceptowanej koncepcji.
niętych gospodarczo krajach takie wyspe- Wydaje się, że optymalną drogą prowacjalizowane jednostki istnieją od lat.
dzącą do tego celu jest ograniczenie ilości
Wynalazki, znaki towarowe, prawa sądów, które będą właściwe do rozpoznaautorskie, licencje tworzą wyjątkowo ob- wania spraw z zakresu własności intelekLIDERZY
INNOWACYJNOŚCI
D4 sferę
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o bardzo tualnej. Chodzi o koncentrację orzekania
dużej wartości. Nie mamy często roze- i powierzenie go wyłącznie specjalistom.
znania, jak łatwo posługując się nieumie- Najprostszy proponowany model zakłajętnie tymi prawami można wpływać na da utrzymanie dotychczasowej proceduZachłanne ministerstwo
osłabienie kondycji ekonomicznej firmy ry rozpoznawania spraw, bez potrzeby
i budżetu państwa. Z reguły nie uświada- wprowadzania kolejnego, odrębnego pomiamy sobie również, jakie korzyści przy- stępowania.
nosi społeczeństwu i państwu właściwa
Idea koncentracji orzekania w sprapolityka w zakresie ochrony własności wach dotyczących własności intelektuintelektualnej. Nie poprawia tego stanu alnej znana jest innym systemom prawMinister sprawiedliwości zabiega o rozszerzenie nadzoru nad autonomiczrzeczy nadużywanie słowa „innowacyj- nym, na przykład prawu niemieckiemu.
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egzaminów końcowych i uchwalania proAlicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego
– Te zmiany są fragmentaryczne, do- gramów. W myśl projektowanych zmian,
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gania spraw związanych z własnością intelektualną. Do prowadzenia postę– przestrzegała na ostatnim posiedzeniu i patronów zajmą się prezesi sądów okrę-

Bicie na alarm

powań w tych sprawach niezbędna jest specjalizacja sędziów, która pozwoli
na ujednolicenie praktyki orzeczniczej obejmującej trudne i skomplikowane
sprawy z zakresu własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Pozwoli też
na przyspieszenie postępowań. Usytuowanie sędziów w specjalistycznych wydziałach w kilBeZ
konsultacji Ze środowiskiem
ku sądach okręgowych oraz wyznaczenie dla tych spraw jednego sądu apelacyjnego nie
generuje nadmiernych kosztów i nie wymaga szczególnego wysiłku organizacyjnego.

ne. Istnieją już – także w Polsce – modele,
na których można się wzorować.
Wymagania unijne
Koncentrację orzekania „wymusił”
niejako na polskim ustawodawcy prawodawca unijny poprzez wprowadzenie
stosowanych instrumentów do Rozporządzenia Rady /WE/ Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
(obecnie Nr 207/2009 z 2009 r. oraz do
Rozporządzenia Rady /WE/ Nr 6/2002
w sprawie wzorów wspólnotowych.
W preambule do rozporządzenia
z 2009 roku znalazł się zapis o treści: „aby
wzmocnić ochronę wspólnotowych znaków towarowych państwa członkowskie
ustalą, uwzględniając własny system krajowy, możliwie ograniczoną liczbę sądów
krajowych pierwszej i drugiej instancji,
mających właściwość w sprawach o narugowych i prokuratorzy okręgowi, a aplikanszenie i ważność wspólnotowych znaków
ci staną się pracownikami tych jednostek.
towarowych”.
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należy zauważyć, że liczba osób przeszkolonych z roku z rok rośnie. KSSiP ma stabilną
sytuację organizacyjną, kadrową i finansową. Są to przesłanki świadczące o tym, że
szkoła dobrze funkcjonuje.

Optymalne rozwiązanie
Cel jakim jest specjalizacja sędziów
orzekających w sprawach dotyczących
własności intelektualnej może zatem zostać bardzo łatwo osiągnięty poprzez koncentrację orzekania w pierwszej instancji
w jednym lub w kilku sądach okręgowych.
Najprostszy w fazie realizacji wydaje
się sposób określony w art. 20 ustawy
Prawa o ustroju sądów powszechnych,
bo nie wymaga dalszej interwencji ustawodawcy. To minister sprawiedliwości
w drodze rozporządzenia może zadecydować o uruchomieniu procesu koncentracji i jego zakresie. Podstawowym
mankamentem jest jednak ograniczenie
Upoważnienie dla ministra sprawiedli- skali koncentracji do możliwości prze28•lipiecdziałania
2014
prowadzenia jej w nr
granicach
wości
Kolejne możliwości koncentracji w za- jednego sądu apelacyjnego, co może być
kresie orzekania kreuje art. 20 ustawy niewystarczające.
Znacznie bardziej racjonalne na starcie,
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
w KSSiP i niewiele mają wspólnego z zastrze- i kadrowych w resorcie sprawiedliwości,
Przepisy upoważniają ministra sprawied- byłoby skupienie orzekania w jednej wyżeniami ministra sprawiedliwości, który za- w którym bardzo często wymienia się miliwości do przekazania jednemu z sądów specjalizowanej jednostce w Warszawie.
biega o rozszerzenie nadzoru nad niezależną nistrów, może to być bowiem nadużywane.
(okręgowemu względnie rejonowemu) Umożliwiłoby to skorzystanie z fachowej
Stanowisko Krajowej Rady Sądowniczej
dotychczas działalnością KSSiP.
rozpoznawania spraw należących do wiedzy ekspertów Urzędu Patentowego
– Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) nega- podzieliło wielu parlamentarzystów uczestwłaściwości innych sądów. Sprawy doty- RP, specjalistów orzekających w Sądzie
tywnie ocenia rozwiązania, które obejmują niczących w posiedzeniu komisji. Z taką
czące własności intelektualnej mogłyby Wspólnotowym, i sądach administracyjrozszerzenie wpływu ministra sprawiedli- oceną nie zgadzał się jednak Wojciech Hajzatem zostać przekazane do rozpoznania nych, zajmujących się administracyjnymi
wości na kierunki działalności szkoleniowej duk, wiceminister sprawiedliwości, który
jednemu z sądów okręgowych, działa- aspektami praw własności przemysłowej.
KSSiP – informował na posiedzeniu komisji przedstawił swoje argumenty.
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