Határozat a B kérdésről

B Kérdés: “"Szükséges-e jogilag korlátozni azt, hogy versenytársakkal vagy
egyéb személyekkel szemben bírósági eljárást indíthasson, vagy ezzel fenyegessen
egy olyan személy, aki megfelelő jogalap nélkül állítja valamely szellemi
tulajdonjoga megsértését?"
***
1. Fontos, hogy tiszteletben tartsák a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, és hogy ezt
szükség esetén támogassák a nemzeti bíróságok
2. Elismert tény, hogy az olyan kérdések, mint a jogok fennállása és megsértése
vitathatóak, és bizonyos esetekben a nemzeti bíróságok végül megállapíthatják, hogy
egy jog nem érvényes és / vagy nem sértették meg
3. Az is elismert, hogy azon jogok érvényesítése, amelyekről megállapítják, hogy nem
állnak fenn és / vagy nem sértették meg, harmadik személyeknek kárt okozhatnak,
ideértve:
a. Ahol forgalmazókat vagy kiskereskedőket fenyegetnek, ha ezek a felek saját
akaratukból úgy döntenek, hogy leállítják a forgalmazást vagy kiskereskedést,
az ügy lezárultáig; vagy
b. Ahol a bíróságok előzetes vagy ideiglenes intézkedéseket hoznak az ügy
lezárultáig.
4. Manapság a nemzeti bíróságok számos intézkedést hoznak az ilyen károk orvoslása
érdekében egyes esetekben, mind jogi intézkedések (például a tisztességtelen
versenyjog, a versenyjog vagy a szerződésen kívüli / deliktuális felelősség, például a
versenytársak jogellenes becsmérlése vagy - „indokolatlan fenyegetések” miatt), mind
gyakorlati intézkedések (például kötelezettség vagy biztosítékadás előírása)
formájában.
5. Az ilyen intézkedések gyakran nem korlátozódnak a szellemi tulajdonjogokra, hanem
érintik a nemzeti bíróságok más peres ügyeit, és így nehéz lenne a harmonizáció.
6. Emiatt az LIDC javasolja, hogy
a. A kiegyensúlyozott és jól működő szellemi tulajdon rendszerének részeként,
nemzeti szinten a bíróságoknak mérlegelési jogkörrel kell rendelkezniük, hogy
előírhassák, hogy az érvényesített jog jogosultja fizesse meg az ilyen esetben
harmadik személyeknek okozott károkat.

b. Az ilyen mérlegelési jogkör részeként figyelembe vehető tényezők között
szerepel a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kikényszerítésének lehetővé
tételének szüksége, rosszhiszeműség, visszaélésszerű magatartás, nemzeti
küszöbértékek az előzetes vagy ideiglenes intézkedés meghozatalára, valamint
az okozott kár tényleges mértéke.
c. Oktatás és képzés: Annak a biztosítása, hogy a megfelelő szabályozók és bírók
képzésben részesüljenek a szellemi tulajdonjog területén, vagy olyan gyakorló
szakemberek közül válasszák ki őket, akik már szakértők ebben a témában.

