Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz innych ustaw

W dniu 20 czerwca 2007 r. zaczê³a obowi¹zywaæ
ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r.
Nr 99, poz. 662), zwana dalej „Ustaw¹”.

Czerwiec 2007

Zanim zostanie wytoczone powództwo
o naruszenie prawa wy³¹cznego,
uprawniony mo¿e z³o¿yæ:
- zarówno wniosek o zabezpieczenie
dowodów i zwi¹zanych z nimi roszczeñ,

Zakres i cel nowelizacji

jak i:

Ustawa odnosi siê bezpoœrednio do ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jak i wprowadza zmiany tak¿e w innych ustawach
reguluj¹cych ochronê szeroko pojêtych praw
w³asnoœci intelektualnej, takich jak:

- wniosek o zobowi¹zanie naruszaj¹cego
lub osoby trzeciej (która bierze udzia³
w naruszaniu praw w celu uzyskania
zysku lub innej korzyœci ekonomicznej)
do udzielenia informacji o pochodzeniu
towarów lub us³ug, sieciach ich
dystrybucji oraz o iloœci i cenie
nielegalnych towarów lub us³ug
(nowe rozwi¹zanie).

- Prawo w³asnoœci przemys³owej
- ustawa o ochronie baz danych
- ustawa o ochronie prawnej odmian
roœlin.
G³ównymi celami nowelizacji wy¿ej
wymienionych ustaw s¹:
- harmonizacja poziomu ochrony praw w³asnoœci
intelektualnej w Polsce ze wszystkimi innymi
krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
zgodnie z dyrektyw¹ 2004/48/WE
w sprawie egzekwowania praw w³asnoœci
intelektualnej
- ujednolicenie b¹dŸ zbli¿enie brzmienia
przepisów wy¿ej wymienionych ustaw
dotycz¹cych dochodzenia roszczeñ
o naruszenie praw w nich regulowanych,
umo¿liwiaj¹c skuteczniejsze ich stosowanie.
Wybrane aspekty nowelizacji (zmiany
wspólne dla wszystkich nowelizowanych ustaw):
·
Œrodki zabezpieczaj¹ce
Ustawa wprowadza nowe narzêdzia s³u¿¹ce
szybkiemu zabezpieczaniu dowodów.

Umo¿liwi to m.in. uzyskanie przez
uprawnionego informacji niezbêdnych do
wyliczenia kwoty poniesionej szkody nie
tylko od bezpoœredniego naruszyciela np.
producenta podróbek, ale równie¿ od
podmiotów, które wprowadzaj¹ towary
do obrotu, co w praktyce mo¿e znacznie
u³atwiæ uzyskanie takich informacji.
S¹d powinien rozpoznaæ wniosek, o którym
mowa powy¿ej, w terminie 3 dni od jego
z³o¿enia.
·
Dochodzenie roszczeñ z tytu³u
naruszenia praw w³asnoœci
intelektualnej
Obok tradycyjnych roszczeñ o zaniechanie
naruszania, usuniêcie skutków naruszenia
(tylko w odniesieniu do naruszenia praw
autorskich) czy naprawienie wyrz¹dzonej
szkody, rozszerzono katalog roszczeñ,
z którymi mo¿e wyst¹piæ uprawniony,
którego prawo zosta³o naruszone, wobec
osoby, która naruszy³a te prawa.

Wprowadzone zosta³o prawo
do domagania siê:

Kontakt:

- jednokrotnego lub wielokrotnego
og³oszenia w prasie oœwiadczenia
o odpowiedniej treœci i formie, lub
- podania do publicznej wiadomoœci
czêœci lub ca³oœci orzeczenia s¹du,
w sposób i w zakresie okreœlonym
przez s¹d.
Na wniosek naruszaj¹cego i za zgod¹
uprawnionego, s¹d mo¿e nakazaæ zap³atê
stosownej sumy pieniê¿nej na rzecz
uprawnionego w sytuacji, gdy naruszenie
jest niezawinione i zaniechanie naruszania
lub usuniêcie skutków naruszenia by³oby
dla osoby naruszaj¹cej niewspó³miernie
dotkliwe.
Skutki nowelizacji
Ustawa nowelizacyjna wzmacnia poziom
ochrony praw w³asnoœci intelektualnej
w Polsce oraz zrównuje poziom ochrony
ze standardem wspólnotowym.
Prawa w³asnoœci intelektualnej uzyskuj¹
skuteczniejsz¹ ochronê, równie¿ dziêki
szybszemu orzekaniu o œrodkach
zabezpieczaj¹cych, a tak¿e dziêki nowym
roszczeniom o zobowi¹zanie naruszaj¹cego
prawa lub nawet osoby trzeciej do udzielenia
s¹dowi stosownych informacji.
Praktyka poka¿e, czy te nowe uprawnienia
rzeczywiœcie wzmacniaj¹ pozycjê
uprawnionych, a zw³aszcza, czy respektowane
bêd¹ przez s¹dy niezwykle krótkie terminy
na rozpoznanie spraw, wynikaj¹ce
z nowelizacji.
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