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NA PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA 
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LUB WAŻNOŚCI PATENTU

1. UWAGI WSTĘPNE

1.1. Ostatnie lata przyniosły w  Polsce i  innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kolejne zmiany przepisów z  zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego. W  sprawach majątkowych istotne praktyczne znaczenie ma nowelizacja 
reguł jurysdykcji krajowej (międzynarodowej właściwości sądów) i wykonywania zagra-
nicznych orzeczeń spowodowana zastąpieniem przez prawodawcę unijnego rozporzą-
dzenia Bruksela I1 rozporządzeniem Bruksela Ia2. Znowelizowane reguły odnoszą się 
do postępowań sądowych wszczętych od 10.01.2015 r.3, w tym postępowań w sprawach 
dotyczących patentów i znaków towarowych4.

W polskiej tradycji ustawodawczej przepisy z  zakresu międzynarodowego postę-
powania cywilnego, wśród których istotne miejsce zajmują reguły jurysdykcji krajowej 
(właściwości międzynarodowej sądów), zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego5. 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L 12, 
s. 1), dalej: rozporządzenie Bruksela I.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w spra-
wie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i han-
dlowych (Dz.Urz. UE L 351, s. 1), dalej: rozporządzenie Bruksela Ia.

3 Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia Bruksela Ia jego przepisy mają zastosowanie wyłącz-
nie do postępowań sądowych wszczętych „w dniu 10.01.2015 r. lub po tej dacie”.

4 Odnośnie do przysługujących uprawnionemu środków prawnych zob.  E.  Traple, Narusze-
nia patentu [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, 
Warszawa 2011, s. 737–776; P. Podrecki, E. Traple, Roszczenia z  tytułu naruszenia praw własności 
przemysłowej [w:]  . 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, 
Warszawa 2012, s. 1387–1454.

5 Znaczenie norm jurysdykcyjnych, których zastosowanie poprzedza w praktyce zastosowanie 
norm kolizyjnych, podkreśla M. Świerczyński, Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie 
prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013, s. 169.

System Prawa Prywatnego
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Przepisy kodeksowe nie mają jednak zastosowania, jeżeli w danej sprawie obowiązuje 
bezpośrednio stosowana umowa międzynarodowa lub rozporządzenie unijne. Prymat 
umów międzynarodowych nad rozwiązaniami o  genezie krajowej statuuje Konstytu-
cja RP6, natomiast pierwszeństwo rozporządzeń unijnych i ich bezpośrednie obowiązy-
wanie opisują Konstytucja RP oraz traktaty unijne7.

1.2. W  obu powyższych rozporządzeniach unijnych dla wyznaczenia jurysdykcji 
podstawowe znaczenie ma zasada actor sequitur forum rei, skutkująca tym, że jurysdyk-
cję krajową wyznacza miejsce zamieszkania (bądź zwykły pobyt) albo siedziba pozwa-
nego8. To podstawowe rozwiązanie w odniesieniu do –  istotnych w praktyce –  spraw 
dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych (np. wynikających z naruszenia 
praw osób uprawnionych z tytułu patentu lub znaku towarowego) zostało uzupełnione 
o  przemienną właściwość międzynarodową sądów państwa wyznaczoną –  odpowied-
nio –  miejscem wykonania umowy i  miejscem deliktu9. Bazę jurysdykcji przemien-
nej w  sprawach zobowiązań pozaumownych opisano w  tych aktach normatywnych 
sformułowaniem „miejsce, w  którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywo-
łujące szkodę”. W  orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości jest ono rozumiane sze-
roko, w tym, w razie wielomiejscowości deliktu lub quasi-deliktu, obejmuje też miejsce 
skutku w państwie innym niż miejsce działania sprawcy naruszenia, jak również kilka 
miejsc skutku w razie wielomiejscowości złożonej10.

6 Ustawa z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 483 ze zm.), dalej: 
Konstytucja  RP. Zgodnie z  art.  91 ust.  1 i  2 Konstytucji  RP ratyfi kowana umowa międzynaro-
dowa, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego 
porządku prawnego i  jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od 
wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfi kowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 
ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Zob. też art. 241 
Konstytucji RP.

7 Zgodnie z  art.  90 Konstytucji  RP Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy mię-
dzynarodowej (np.  traktatu akcesyjnego) przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w  niektórych sprawach, co nastą-
piło 1.05.2004 r. na rzecz Wspólnoty Europejskiej (następnie Unii Europejskiej). Ponieważ wynika 
to z  ratyfi kowanej przez Polskę umowy konstytuującej organizację międzynarodową (tj.  Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), prawo stanowione przez taką 
organizację jest – zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP – stosowane bezpośrednio i ma pierwszeń-
stwo w przypadku kolizji z ustawami. Co istotne z perspektywy ujednolicania międzynarodowego 
prawa prywatnego i postępowania cywilnego w państwach członkowskich, rozporządzenia unijne 
mają zasięg ogólny, wiążą w całości i  są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach człon-
kowskich. Odnośnie do obecnego stanu prawnego w  zakresie międzynarodowego postępowania 
cywilnego, w  tym regulacji o  genezie unijnej, zob.  A.  Nowicka, Jurysdykcja w  sprawach dotyczą-
cych praw własności przemysłowej. Uznawanie i  wykonywanie orzeczeń wydanych w  tych sprawach 
[w:]  System Prawa Prywatnego, t.  14B, Prawo własności przemysłowej, red.  R.  Skubisz, Warszawa 
2012, s. 1559–1578.

8 Zob. art. 2 rozporządzenia Bruksela I i art. 4 rozporządzenia Bruksela Ia.
9 Zob. art. 5 pkt 1 i 3 rozporządzenia Bruksela I i art. 7 pkt 1–2 rozporządzenia Bruksela Ia.
10 Zob.  K.  Weitz, Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i  wykonywanie orzeczeń w  sprawach 

cywilnych i handlowych w świetle prawa wspólnotowego, KPP 2004/1, s. 218–223; K. Sznajder, Poję-
cie umowy i  roszczenia wynikającego z  umowy na tle regulacji europejskich dotyczących jurysdykcji, 
uznawania i wykonywania orzeczeń w  sprawach cywilnych i handlowych, KPP 2005/2, s. 502–506; 
M.  Pilich, K.  Weitz, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  zakresu 
europejskiego prawa procesowego cywilnego (2013–2014) –  rozporządzenie nr 44/2001, KPP 2015/3, 
s. 589–691.
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To zasadnicze rozwiązanie jurysdykcyjne nie obejmuje jednak całego zakresu 
przedmiotowego spraw cywilnych i handlowych regulowanych tymi rozporządzeniami 
„brukselskimi”. W  rozdziałach zatytułowanych „Jurysdykcja wyłączna” przewidziano 
bowiem szczególne (w znaczeniu lex specialis derogat legi generali) reguły jurysdykcyjne 
dla kilku zakresów spraw11. Wśród tychże zakresów spraw, w  których wyznaczenie 
kompetentnych do rozpoznania sprawy sądów nie następuje za pośrednictwem cechy 
personalnej pozwanego, a ponadto i nie występuje sytuacja przemienności jurysdykcji, 
znalazły się sprawy, których przedmiotem jest rejestracja i ważność patentów lub zna-
ków towarowych12.

1.3. W  świetle art.  22 pkt  4 rozporządzenia Bruksela I  niezależnie od miejsca 
zamieszkania stron postępowania „w  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja 
lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych 
praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania” jurysdykcja wyłączna przysługuje 
sądom państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub 
o  rejestrację (albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja bądź na podstawie aktu prawa 
wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja 
nastąpiły). Przepis ten został znowelizowany w  rozporządzeniu Bruksela Ia. Zgodnie 
z art. 24 pkt 4:

„Niezależnie od miejsca zamieszkania stron jurysdykcję wyłączną mają następujące 
sądy państwa członkowskiego: […] w  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja 
lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i  modeli, jak również podob-
nych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania, niezależnie od tego, czy dana 
kwestia została podniesiona w  pozwie czy też w  drodze zarzutu procesowego –  sądy 
państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o reje-
strację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa unijnego 
lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”.

1.4. Przedmiotem poniższych uwag są geneza i skutki dodania w omawianym prze-
pisie słów „niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też 
w  drodze zarzutu procesowego”. Przesądzają one, że powyższa reguła jurysdykcyjna 
znajduje też zastosowanie w  razie podniesienia kwestii rejestracji i  ważności patentu 
lub znaku towarowego w  zarzucie procesowym strony pozwanej (np.  w  toku sprawy 
o  odszkodowanie z  tytułu naruszenia własności intelektualnej bądź o  zwrot korzyści 
uzyskanych w następstwie tego naruszenia).

11 Zob.  art.  22 rozporządzenia Bruksela I  i  art.  24 rozporządzenia Bruksela Ia. Wyłączność 
omawianej regulacji polega też na tym, że strony nie mogą wyłączyć jej zastosowania w  drodze 
umowy o  jurysdykcję bądź wdania się przez pozwanego w spór, a ponadto na tym, że sąd stwier-
dza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy należącej do 
wyłącznej jurysdykcji sądu innego państwa unijnego. Ponadto orzeczenie wydane z naruszeniem tej 
reguły nie podlega uznawaniu lub wykonywaniu w innym państwie unijnym w trybie rozporządzeń 
„brukselskich” i konwencji lugańskich.

12 Jak również sprawy, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach bądź 
korzystanie z nieruchomości; sprawy, których przedmiotem jest ważność, nieważność lub rozwiąza-
nie spółki lub osoby prawnej bądź ważność decyzji ich organów; sprawy, których przedmiotem jest 
ważność wpisów do rejestrów publicznych, oraz postępowania, których przedmiotem jest wykona-
nie (egzekucja) orzeczeń.
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2. KONWENCJA BRUKSELSKA Z 1968 R. I KONWENCJA 
LUGAŃSKA Z 1988 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIE 

BRUKSELA I I KONWENCJA LUGAŃSKA Z 2007 R.

2.1. W  państwach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej problematyka jurys-
dykcji sądów w  sprawach cywilnych została jednolicie uregulowana drogą konwencji 
brukselskiej z  1968  r.13 Kompetencję do interpretowania tej konwencji uzyskał Euro-
pejski Trybunał Sprawiedliwości. Jego dorobek w tym zakresie w dużej części nie stra-
cił aktualności na tle kolejnych aktów normatywnych regulujących tę problematykę, 
tj. rozporządzenia Bruksela I (obowiązującego w Polsce z dniem przystąpienia do Unii 
Europejskiej, tj. 1.05.2004 r.) oraz rozporządzenia Bruksela Ia.

2.2. Na marginesie można wskazać, że państwa członkowskie Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej oraz państwa –  alternatywnej wówczas organizacji gospodarczej 
– Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zawarły Konwencję o jurys-
dykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w  sprawach cywilnych i handlowych, spo-
rządzoną w Lugano 16.09.1988  r.14 Konwencja ta powielała postanowienia konwencji 
brukselskiej z  1968  r. (w  tym, w  art.  16 pkt  4, postanowienie dotyczącej omawianej 
problematyki) i  spowodowała dalsze poszerzanie się terytorium ujednoliconych euro-
pejskich zasad międzynarodowego postępowania cywilnego (w tym na Polskę).

Po zastąpieniu konwencji brukselskiej z  1968  r. przez rozporządzenie Bruksela 
I  zauważono, że nastąpiło zachwianie zakładanego powielania w  konwencji lugań-
skiej z 1988 r. reguł obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, co spowodowało 
opracowanie kolejnej, zaktualizowanej za wzorem nowego unijnego stanu prawnego, 
umowy międzynarodowej z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Han-
dlu. Druga konwencja lugańska została sporządzona w  2007  r.15, a  jej art.  22 pkt  4 
wyrażał w  omawianym zakresie rozwiązania de  facto tożsame z  unormowaniem roz-
porządzenia Bruksela I16. Trzeba jednak zauważyć, że przepis tej konwencji dotyczący 
jurysdykcji w sprawach patentu europejskiego statuował kompetencję państwa patentu 
w sprawach jego przyznania lub ważności „niezależnie od tego, czy dana kwestia została 
podniesiona w pozwie czy w celu obrony”17.

13 Konwencja brukselską o  jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywil-
nych i  handlowych z  27.09.1968  r. (Dz.Urz. WE C 27, s.  1). Raport wyjaśniający postanowienia 
konwencji, autorstwa P. Schlossera, został opublikowany w Dz.Urz. WE C 59, s. 71.

14 Dz.U. z  2000  r. poz.  132. Raport wyjaśniający postanowienia konwencji, autorstwa 
P. Jenarda i G. Möllera, został opublikowany w Dz.Urz. C 189 z 1990 r., s. 57.

15 Konwencja o  jurysdykcji i  uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w  sprawach 
cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano 30.10.2007 r. (Dz.Urz. UE L 147 z 2009 r., s. 5). 
Zob. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, Druga konwencja lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wyko-
nywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, KPP 2009/4, s. 997–1046.

16 „Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają: […] w sprawach, których 
przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak rów-
nież podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania –  sądy państwa związanego 
niniejszą konwencją, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastą-
piło zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzyna-
rodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”.

17 Zgodnie z art. 22 pkt 4 zd. 2: „Bez uszczerbku dla jurysdykcji Europejskiego Urzędu Paten-
towego zgodnie z  Konwencją o  przyznawaniu europejskich patentów, podpisaną w  Monachium 
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2.3. Rozporządzenie Bruksela I w dużej mierze powielało jurysdykcyjne rozwiąza-
nia zawarte w konwencji brukselskiej z 1968 r., co powodowało, że orzecznictwo Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące konwencji zachowało użyteczność przy 
jego interpretacji. Wśród powielonych rozwiązań znalazły się postanowienia dotyczące 
jurysdykcji wyłącznej, wyznaczanej niezależnie od miejsca zamieszkania stron postę-
powania. W  rozdziałach zatytułowanych „Jurysdykcja wyłączna” określono zakresy 
spraw oraz okoliczności (podstawy jurysdykcji), w  których sądy danego państwa są 
– po pierwsze – właściwe (kompetentne), a po drugie – w  sposób „wyłączny”18. Taki 
charakter jurysdykcji wynika z odejścia od podstawowej reguły actor sequitur forum rei 
(uzupełnionej o wypadki jurysdykcji przemiennej) na rzecz zupełnie innego podejścia, 
tj. przyjęcia, że o  jurysdykcji decydują nie okoliczności podmiotowe odnoszące się do 
strony postępowania (tj.  miejsce zamieszkania lub siedziba), lecz okoliczności przed-
miotowe związane z  charakterem danej sprawy. Cecha jurysdykcji wyłącznej nie ma 
de  facto znaczenia dla pozytywnego ustalenia jurysdykcji jako takiej, a  stanowi „blo-
kadę” zawarcia umowy o jurysdykcję sądów innego państwa oraz jest negatywną prze-
słanką uznania lub stwierdzenia wykonalności obcego orzeczenia, które wydałby sąd 
innego państwa w  takiej sprawie. W  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja 
i  ważność patentów lub znaków towarowych, jurysdykcja (mająca dodatkowo cechę 
jurysdykcji wyłącznej) przysługiwała na tle tych aktów normatywnych zasadniczo 
sądom państwa rejestracji lub zgłoszenia.

2.4. Zgodnie z  art.  22 pkt  4 „Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję 
wyłączną mają: […] w  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność 
patentów, znaków towarowych […] – sądy państwa […], na którego terytorium wystą-
piono ze zgłoszeniem lub o  rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja albo 
na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że 
zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”.

W doktrynie dominowało stanowisko mówiące, że zakres (hipotezę) tej reguły 
jurysdykcyjnej należy interpretować wąsko, ponieważ przepisy zawarte w  rozdziale 
zatytułowanym „Jurysdykcja wyłączna” są wyjątkiem od ogólnej zasady actor sequitur 
forum rei uzupełnionej przemienną jurysdykcją państwa miejsca wykonania zobowią-
zania albo państwa źródła odpowiedzialności pozaumownej19.

Wydaje się, że kwestia węższego lub szerszego interpretowania zakresu (hipotezy) 
omawianej normy jurysdykcyjnej może mieć związek z ewolucją poglądów doktrynal-
nych oraz rozwiązań prawnych w poszczególnych państwach, która to ewolucja pozba-
wiła „jedynowładztwa” podstawę jurysdykcji (łącznik) terytorium państwa ochrony na 
rzecz, w  niektórych sprawach z  zakresu własności intelektualnej, jurysdykcji również 

dnia 5.10.1973  r., sądy każdego państwa związanego niniejszą konwencją mają, bez względu na 
miejsca zamieszkania stron, jurysdykcję wyłączną we wszystkich postępowaniach dotyczących przy-
znania lub ważności europejskiego patentu przyznanego dla tego państwa, niezależnie od tego, czy 
dana kwestia została podniesiona w pozwie czy w celu obrony”.

18 Odnośnie do jurysdykcji wyłącznej w  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub 
ważność praw własności przemysłowej, zob. też A. Nowicka, Jurysdykcja, s. 1566–1574.

19 Zob.  P.  Grzegorczyk, P.  Rylski, K.  Weitz, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z  zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2003–2008), KPP 2009/3, 
s. 806–807 i podana tam literatura.
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sądów innych państw (w szczególności państwa siedziby pozwanego, co oddaje funda-
mentalną zasadę postępowania, ponadto może być korzystne dla sprawnego egzekwo-
wania, jeżeli pozwany ma majątek w tym państwie)20.

Podkreślano też, w sposób typowy dla interpretacji przepisów aktów normatywnych 
stosowanych w skali międzynarodowej, że opis zakresu (tu: sformułowania „rejestracja” 
i „ważność” patentów), należy rozumieć autonomicznie. Oznacza to, że nie powinno się 
ich rozumieć tylko zgodnie z prawem wewnętrznym któregoś z państw członkowskich, 
tj.  zgodnie z  rozumieniem przyjętym w  tekstach aktów prawnych o  genezie krajowej 
(np. legis fori), które przewidują np. określoną procedurę nazwaną „postępowanie doty-
czące ważności patentu”. Z istoty obowiązywania rozporządzenia (podobnie jak bezpo-
średnio stosowanej umowy międzynarodowej) na terytoriach wielu państw o  różnych 
porządkach prawnych wynika, że jego sformułowania muszą być rozumiane w sposób 
jednolity (tj.  tak samo w różnych państwach), co może zapewnić tylko autonomiczna 
defi nicja zawarta w  rozporządzeniu albo taka wykładnia. Znacznie istotniejsza niż 
dosłowne brzmienie przepisu jest więc jego rola w systemie, w omawianym wypadku 
– norm jurysdykcyjnych.

2.5. Opis podstawy jurysdykcji (łącznika wskazującego państwo, którego sądy mają 
właściwość międzynarodową) obejmował (i  obejmuje nadal w  obecnym stanie praw-
nym) terytorium państwa, w którym „wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo 
nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub 
umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”. Przyjęta 
w  omawianej normie jurysdykcyjnej okoliczność jest ściśle związana z  terytorialnym 
charakterem samego wykreowania i  obowiązywania patentu w  państwie go nadają-
cym (potwierdzającym), de  facto –  państwie udzielającym wynalazcy lub uprawnio-
nemu ochrony na wypadek naruszenia jego własności intelektualnej21. Innymi słowy, 
prawodawca europejski w konwencji brukselskiej z 1968  r. i  rozporządzeniu Bruksela 
I  przyjął, że w  określonych sprawach dotyczących patentu i  znaku towarowego ich 
związek z terytorium, na którym „obowiązują”, jest tak istotny, że powinien przesądzać 
o  jurysdykcji (i  to jurysdykcji o charakterze wyłącznym). Podobne – związane z samą 
istotą terytorialności praw na dobrach niematerialnych – względy spowodowały w nor-
mach kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego przyjęcie jako łącznika wska-
zującego właściwość prawa dla spraw dotyczących własności intelektualnej okoliczności 
(łącznika) terytorium państwa, w stosunku do którego ochrona jest rozważana22.

20 Ewolucję tę dokładnie przedstawia P. Grzegorczyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu 
własności przemysłowej, Warszawa 2007, s. 149–158.

21 Istotę terytorialności praw własności przemysłowej w powiązaniu z zagadnieniem jurysdykcji 
dokładnie przedstawia P. Grzegorczyk, Jurysdykcja, s. 142–149. Co do argumentów za przyjęciem 
tak rozumianej zasady terytorializmu w  normach kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodo-
wego zob. też P. Mostowik, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich – wybrane zagad-
nienia kolizyjno-prawne [w:]  Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z  konferencji, 
red. J. Gołaczyński, Warszawa 2008, s. 214–216.

22 W doktrynie podkreśla się, że w zakresie ochrony własności przemysłowej obowiązuje zasada 
terytorializmu (tj.  o  skutkach udzielenia patentu, jego ochronie rozstrzyga prawo państwa, które 
patentu udzieliło). Wynikająca z konwencji paryskiej z 1883  r. i  aktów ją rewidujących (por. Akt 
sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r., 
zmienioną w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 
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2.6. W  doktrynie zgłaszano przy tym niekiedy wątpliwości co do poprawności 
rozwiązania, które rodziło w praktyce „rozbicie” jurysdykcji w  sprawach o zasądzenie 
środków prawnych będących konsekwencją naruszenia np.  patentu oraz jurysdykcji 
w kwestii ważności patentu jako takiego. Zwracano uwagę na niekonsekwencję stano-
wiska pozwalającego sądowi wyznaczonemu na podstawie ogólnych reguł rozporządze-
nia (państwo siedziby pozwanego zgodne z  art.  2, jurysdykcja przemienna określona 
w art. 5) na orzekanie w postępowaniu po naruszeniu patentu, podczas którego istnia-
łaby konieczność rozważenia też zagadnienia obowiązywania i zakresu ochrony w sto-
sunku do zarzucanego naruszenia, czyli de  facto też zagadnienia rejestracji i ważności 
patentu, o których mówi art. 22 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I.

3. WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI C-4/03, 
GAT V. LUK

3.1. Obecny stan prawny w  państwach członkowskich kształtowany jest również 
przez normy o  genezie unijnej, w  tym przez działalność orzeczniczą Trybunał Spra-
wiedliwości UE, niekiedy de  facto prawotwórczą. Na  rozumienie przepisów o  jurys-
dykcji krajowej w  sprawach rejestracji lub ważności patentów i  znaków towarowych 
w rozporządzenia Bruksela I i bliźniaczej konwencji lugańskiej z 1988 r. miały wpływ 
przede wszystkim tezy zawarte w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości 288/82, Duijn-
stee23, i C-4/03, GAT v. LuK24.

Wyrok 288/82, Duijnstee, odpowiadał stanowisku tej części doktryny, która 
wskazywała na potrzebę ścisłego rozumienia omawianej reguły. W  jego uzasadnie-
niu podkreślono, że pojęcie „spraw, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność 
patentów”, należy traktować jako pojęcie autonomiczne, które powinno być w jednolity 
sposób stosowane we wszystkich umawiających się państwach. Są  nimi sprawy doty-
czące ważności, istnienia lub wygaśnięcia patentu oraz prawa pierwszeństwa w związku 
z  wcześniejszą datą zgłoszenia. Jeżeli jednak spór nie dotyczy ważności patentu ani 
wcześniejszego zgłoszenia wynalazku lub wcześniejszej jego rejestracji, tj. kwestie nie są 
sporne (np. w sprawie na tle naruszenia patentu, w której nie kwestionuje się ważności 
patentu, którego naruszenie jest rozpatrywane), omawiana reguła jurysdykcji wyłącznej 
nie znajduje zastosowania25. Tym samym zastosowanie wówczas znajdują, wspomniane 
na wstępie, ogólna reguła actor sequitur forum rei w  powiązaniu z  przemienną jurys-
dykcją wyznaczoną miejscem deliktu, które mogą in concreto prowadzić do innego pań-
stwa niż państwo, w którym nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja. Interpretacja przyjęta 
w tym wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości wpisywała się w doktrynalne postulaty 

2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r., sporządzony w Sztokholmie 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 r. 
poz. 51 ze zm.) zasada asymilacji (traktowania krajowego) również odzwierciedla zasadę terytoriali-
zmu. Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 227–229.

23 Wyrok TS z  15.11.1983  r., 288/82, Ferdinand M.J.J. Duijnstee v.  Lodewijk Goderbauer, 
CURIA, dalej: wyrok 288/82, Duijnstee.

24 Wyrok TS z 13.07.2006 r., C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) 
v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK), CURIA, dalej: wyrok C-4/03, GAT v. LuK.

25 Zob. wyrok 288/82, Duijnstee, pkt 19 i 24–26.
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ścisłego rozumienia hipotez norm jurysdykcyjnych zawartych w rozdziale dotyczącym 
jurysdykcji wyłącznych, traktowanych jako wyjątek od reguły.

3.2. Istotne znaczenie dla omawianej problematyki ma późniejszy wyrok C-4/03, 
GAT v.  LuK. Niemiecki Landgericht, który zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedli-
wości, przyjął zawężającą wykładnię omawianej reguły i  uznał, że jest on międzyna-
rodowo właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie patentów francuskich, a w  jego 
trakcie – do rozpoznania kwestii nieważności lub unieważnienia tych patentów. Niemie-
cki rząd poparł taką wykładnię i wskazał, że reguła jurysdykcji wyłącznej ma zastosowa-
nie w sprawie ważności patentu tylko wtedy, gdy kwestia ta stanowi główny przedmiot 
postępowania. Odmienna interpretacja powodowałaby, jego zdaniem, że strony zosta-
łyby pozbawione prawa do „korzystania” z  zasady ogólnej (państwo miejsca zamiesz-
kania albo siedziby pozwanego) powiązanej z jurysdykcją przemienną (miejsce deliktu), 
a  ponadto zmuszałaby uprawnionego z patentu do dochodzenia swoich praw z  tytułu 
jego naruszenia osobno w  każdym państwie rejestracji (zamiast łącznie tylko w  pań-
stwie zamieszkania pozwanego). Natomiast rząd francuski i  angielski zaprezentowały 
odmienne stanowisko, opowiadając się za szeroką wykładnią omawianej reguły (tj. wów-
czas art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej z 1968 r.), która według nich służy interesowi 
właściwego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Podkreśliły, że sądy państwa, które 
udzieliło patentu, są – z uwagi na ich bliskość fi zyczną i prawną – najbardziej odpowied-

szenia patentu są w  praktyce nierozerwalnie ze sobą powiązane. Przyjęcie jurysdykcji 
sądów jednego państwa w  obu kwestiach zapobiega wydawaniu sprzecznych orzeczeń 
w  osobnych postępowaniach prowadzonych w  różnych państwach. Co  istotne, pań-
stwa te zauważyły również, że przyjęcie odmiennej wykładni pozwoli w  praktyce na 
obchodzenie przez strony omawianej reguły jurysdykcji wyłącznej, ponieważ podmiot, 
któremu zarzuca się naruszenie patentu, będzie mógł wnieść o stwierdzenie braku naru-
szenia przed sądem innym niż państwa rejestracji (np. w państwie miejsca zamieszka-
nia pozwanego) zamiast kwestionować ważność patentu w państwie rejestracji. Komisja 
podkreśliła natomiast, że szeroka wykładnia omawianej reguły prowadziłaby de  facto 
do tego, że wszystkie spory dotyczące patentów musiałyby być rozstrzygane w państwie 
zgłoszenia lub rejestracji patentu. Wskazała, że nie kwestionuje sensu takiego rozwią-
zania, ale twierdzi, że nie ma ono oparcia w  brzmieniu obowiązujących przepisów. 
Zarazem Komisja wskazała, że nie byłoby pożądane pozbawienie w praktyce znaczenia 
omawianej reguły drogą umożliwienia swoistego doboru przez powoda sądu za pomocą 
zainicjowania postępowania o  ustalenie braku naruszenia, które –  z  uwagi na odno-
szenie się do naruszenia, a  nie do ważności patentu –  podlegałoby ogólnym zasadom 
jurysdykcyjnym (w tym jurysdykcji państwa miejsca zamieszkania pozwanego).

Rzecznik generalny w  swej opinii26 zauważył najpierw, że pytający sąd krajowy 
zmierza do ustalenia, czy wyłączna jurysdykcja dotyczy jedynie spraw o  stwierdzenie 
nieważności patentu ze skutkami erga omnes, czy również wpadkowej kwestii ważności 

26 Opinia rzecznika generalnego L.A.  Geelhoeda z  16.09.2004  r., C-4/03, Gesellschaft für 
Antriebstechnik GmbH & Co. KG v.  Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Zb. Orz. 
2006, s. I-6509, dalej: opinia C-4/03, GAT v. LuK.
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patentu bądź zarzutu nieważności lub unieważnienia patentu postępowania, podnie-
sionych w  toku postępowania w  sprawie dotyczącej konsekwencji naruszenia patentu 
w celu wskazania, że naruszenie nie może mieć miejsca. Podkreślił następnie, że przy-
jęcie szerokiego zakresu zastosowania omawianej reguły służy pewności prawa oraz 
– wyłączając możliwość wystąpienia postępowań dotyczących naruszenia oraz ważności 
– zmniejsza ryzyko zaistnienia sprzecznych orzeczeń. Za niepożądaną uznał wykładnię 
prowadzącą do dopuszczenia do wyboru przez powoda między wniesieniem powództwa 
o stwierdzenie nieważności w jednym państwie a wniesieniem powództwa o stwierdze-
nie braku naruszenia w innym państwie.

W podsumowaniu opinii rzecznik stwierdził, że z konwencji brukselskiej z 1968 r. 
(co można odnieść również do rozporządzenia Bruksela I  i konwencji lubańskich) nie 
wynika, że wszystkie sprawy dotyczące patentów mieszczą się w  zakresie stosowania 
omawianej reguły jurysdykcji wyłącznej. Z konwencji nie wynika, by prawodawca miał 
zamiar ograniczyć zastosowanie tej reguły do postępowań, w których żądanie główne 
dotyczy ważności lub –  jak w  postępowaniu, na tle którego zostało zadane pytanie 
–  nieważności patentu27. Reguła jurysdykcji wyłącznej państwa rejestracji znajduje, 
zdaniem rzecznika, zastosowanie, jeżeli okoliczność, że patent podlega unieważnieniu 
lub jest nieważny, podnosi pozwany w postępowaniu dotyczącym skutków naruszenia 
patentu bądź powód w postępowaniu o ustalenie braku naruszenia.

3.3. Trybunał zgodził się z  taką opinią rzecznika oraz rządów Francji i  Wielkiej 
Brytanii, a tym samym nie podzielił stanowiska Niemiec. Orzekł, że omawiana reguła 
jurysdykcji państwa rejestracji patentu znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju 
sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie 
te zostały podniesione w pozwie, czy też w drodze zarzutu procesowego. Na wstępie 
uzasadnienia wyroku Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że kwestia ważności patentu 
podnoszona jest często w drodze zarzutu w sprawach o jego naruszenie, kiedy pozwany 
kwestionuje patent lub wynalazek, na który powód się powołuje (np. pozwany twier-
dzi, że w  związku z  tym naruszenie patentu nie ma miejsca)28. Badając cel regulacji 
szczególnej (jurysdykcji wyłącznej) obejmującej sprawy rejestracji lub ważności paten-
tów, Trybunał stwierdził, że ma ona zapewnić, że jurysdykcja będzie sprawowana przez 
sądy dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy. Za takie 
uznał w  sprawach dotyczących rejestracji lub ważności patentów sądy na terytoriach, 
na których nastąpił fakt zgłoszenia lub rejestracji patentu (np. przez organy administra-
cji państwowej). Trybunał dodał, że sądy państwa rejestru mogą orzekać o  ważności 
patentów w  tym państwie na podstawie prawa krajowego, a  ponadto liczne państwa 
przewidziały szczególny system ochrony polegający na rozpatrywaniu tego rodzaju 
spraw przez wyspecjalizowane sądy29.

Następnie Trybunał stwierdził, że dopuszczenie do sytuacji, w której w przedmio-
cie ważności patentu orzekałby w postępowaniu wpadkowym sąd innego państwa niż 
państwa, w  którym patentu udzielono, zwiększyłoby ryzyko wydawania sprzecznych 

27 Zob. opinia C-4/03, GAT v. LuK, pkt 35.
28 Zob. wyrok C-4/03, GAT v. LuK, pkt 17.
29 Zob. wyrok C-4/03, GAT v. LuK, pkt 21–22.
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rozstrzygnięć, co unijne akty normatywne mają eliminować. Nie  podzielił przy tym 
stanowiska rządu niemieckiego mówiącego, że w  świetle prawa niemieckiego wpad-
kowe rozstrzygnięcie kwestii ważności patentu jest skuteczne tylko inter partes postępo-
wania w sprawie głównej (tj. dotyczącego konsekwencji naruszenia patentu). Zauważył 
bowiem, że w  innych państwach skutki takiego orzeczenia dotyczącego kwestii incy-
dentalnej nieważności patentu są skuteczne erga omnes. Aby uniknąć ryzyka sprzecz-
nych orzeczeń, jurysdykcję w  zakresie incydentalnego orzekania o  ważności patentu 
udzielonego za granicą należałoby ograniczyć do wypadków, w których prawo krajowe 
ogranicza ich skuteczność do stosunków między stronami postępowania. Takie ograni-
czenie, zdaniem Trybunału, prowadziłoby jednak do zakłóceń, ponieważ podważałoby 
równość i jednolitość praw i obowiązków w stosunku do wszystkich państw, w których 
interpretowany przepis obowiązuje30.

4. ROZPORZĄDZENIE BRUKSELA IA

4.1. W  toku rozpoznawania sprawy GAT v.  LuK rzecznik generalny i  Trybunał 
zauważyli problemy, które wystąpiłyby w  razie dopuszczenia jurysdykcji sądów róż-
nych państw w  sprawach, których przedmiotem byłoby częściowe orzekanie o  waż-
ności i  istnieniu ochrony patentowej. Można odnieść nawet wrażenie, że Trybunał, 
orzekając, iż omawiana reguła jurysdykcji państwa rejestracji patentu znajduje zasto-
sowanie do wszelkiego rodzaju sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, 
niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w  pozwie, czy też w  drodze 
zarzutu procesowego, starał się znaleźć kompromisowe wyjście, mając na względzie, 
że brzmienie przepisu statuującego jurysdykcję wyłączną nie obejmuje wszelkich spraw 
dotyczących własności przemysłowej. Takim wyjściem stała się szeroka wykładnia 
zakresu zastosowania omawianej reguły i objęcie nią też spraw innych niż obejmujące 
wyłącznie pozytywne lub negatywne orzeczenie o  ważności bądź rejestracji patentu. 
Tym samym nieco zdezaktualizowały się głosy postulujące wykładnię ścieśniającą31. 
Nie ulega wątpliwości, że zarazem Trybunał zdystansował się od rozwiązania polegają-
cego na tym, że w szeroko rozumianych sprawach (w znaczeniu materialnym) istnienia 
i  ważności patentu jurysdykcję miałyby mieć przemiennie sądy innego państwa niż 
państwa udzielającego ochronę patentowi w sytuacji, w której postępowanie nie zostało 
formalnie zainicjowane celem ustalenia istnienia bądź ważności określonego patentu, 
ale celem ustalenia nienaruszenia danego patentu w konkretnym stanie rzeczy.

4.2. Powyższy wyrok C-4/03, GAT v. LuK, odegrał rolę prawotwórczą nie tylko 
jako czynnik kształtujący wykładnię przepisów konwencji brukselskiej z 1968 r., a za 
nią rozporządzenia Bruksela I  oraz konwencji lugańskich. Jego sentencja stała się 

30 Zob. wyrok C-4/03, GAT v. LuK, pkt 29–30.
31 Nieco zbyt ogólne są tezy sprawozdania Stałego Komitetu ze stosowania konwencji lugań-

skiej (www.ms.gov.pl/lugano/raporty/lugano_raport9.pdf (dostęp: 1.4.2017 r.), w którym napisano, 
że w sprawie Duijnstee „ETS uznał, że art. 16 pkt 4 Konwencji Brukselskiej należy interpretować 
w  sposób ścieśniający. Roszczenie dotyczące prawa własności intelektualnej nie wchodzi w  zakres 
tego przepisu”.
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wzorem dla unijnego ustawodawcy dokonującego przekształcenia tego rozporządzenia 
w  rozporządzenie Bruksela Ia, kształtującego jurysdykcję w  postępowaniach wszczę-
tych od 12.01.2015 r.32

Zgodnie z  art.  24 pkt  4 rozporządzenia Bruksela Ia: „Niezależnie od miejsca 
zamieszkania stron jurysdykcję wyłączną mają następujące sądy państwa członkow-
skiego: […] w  sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, 
znaków towarowych, wzorów i  modeli, jak również podobnych praw wymagających 
zgłoszenia lub zarejestrowania, niezależnie od tego, czy dana kwestia została podnie-
siona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego – sądy państwa członkowskiego, 
na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgło-
szenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa unijnego lub umowy międzynaro-
dowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”.

4.3. Dodane w tym przepisie, względem rozporządzenia Bruksela Ia, słowa „nieza-
leżnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu 
procesowego” przesądzają, że omawiana reguła jurysdykcyjna znajduje też zastoso-
wanie w  razie podniesienia kwestii rejestracji i  ważności patentu lub znaku towaro-
wego w  zarzucie procesowym strony pozwanej. W  doktrynie celnie podkreśla się, że 
dokonana zmiana brzmienia przepisu dotyczącego omawianej jurysdykcji wyłącznej 
ma, inaczej niż mogłoby wynikać z  jego umiejscowienia, przede wszystkim znaczenie 
w sprawach o naruszenie patentu lub prawa ochronnego na znak towarowy. Mniejsze 
jest natomiast jej znaczenie w  sprawach, w których powód domaga się udzielenia mu 
prawa wyłącznego lub kwestionuje prawo wyłączne przysługujące innej osobie33.

5. UWAGI KOŃCOWE

5.1. Ewolucja brzmienia przepisów rozporządzeń „brukselskich” w  omawianym 
zakresie jest przykładem oddziaływania judykatury Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej na –  cykliczne obecnie – procesy legislacyjne zmierzające do nowelizacji 
istniejących już regulacji unijnych. Przykład ten jest specyfi czny, ponieważ powielone 
w przepisach tezy pochodzące z orzecznictwa spotkały się w doktrynie, w szczególności 
niemieckiej, z wieloma głosami krytycznymi34. W doktrynie pojawiały się jednak rów-
nież głosy zauważające praktyczną niedogodność literalnego i ścieśniającego interpreto-
wania omawianej reguły35.

32 Projektowane rozwiązania nowego rozporządzenia zasygnalizowano w  Zielonej księdze 
w  sprawie przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr  44/2001 w  sprawie jurysdykcji i  uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, COM(2009) 175 
fi nal, s. 6-7.

33 Zob. P. Grzegorczyk, Nowy fundament europejskiego prawa procesowego cywilnego: jurysdykcja kra-
jowa, zawisłość sprawy oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych według 
rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1215/2012 (Bruksela Ia), cz. 1, PS 2014/6, s. 37.

34 Zob.  P.  Grzegorczyk, Jurysdykcja, s.  255–256 i  podana tam literatura; P.F.  Schlosser 
[w:] B. Hess, T. Pfeiff er, P.F. Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Mem-
ber States, Munich 2007, s. 334–338; P. Grzegorczyk, Nowy, s. 38 i podana tam literatura.

35 Zob. P. Grzegorczyk, Jurysdykcja, s. 296, wskazuje rozwiązanie polegające na tym, że sprawy 
o  to, czy „prawo wyłączne nie istnieje lub jest bezskuteczne, przynależą do wyłącznej jurysdykcji 
krajowej, bez względu na okoliczność, że zapadające w nich orzeczenie działa jedynie inter partes”.
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Czas pokaże, czy uzasadnione okażą się powyższe obawy, w tym o nieuzasadnione 
zredukowanie zakresu zastosowania zasadniczych norm jurysdykcyjnych przewidzia-
nych w  reżimie „brukselskim” (tj.  norm innych niż wynikające z  rozdziału o  jurys-
dykcjach wyłącznych). Wydaje się, że Trybunał w  wyroku C-4/03, GAT v.  LuK 
wybrał „mniejsze zło” poszerzając zakres zastosowania reguły jurysdykcji wyłącznej na 
sytuacje, w których kwestia istnienia lub ważności patentu pojawia się wpadkowo po 
zgłoszeniu przez pozwanego zarzutu procesowego w  toku postępowania o naruszenie 
patentu. Z jednej strony nie da się zredukować znaczenia, sygnalizowanych na wstępie, 
podstawowych norm jurysdykcyjnych, ponieważ z tekstu rozporządzeń i konwencji nie 
wynika, aby zamierzeniem ustawodawcy unijnego było niestosowanie ich we wszystkich 
sprawach dotyczących własności przemysłowej, też nieobejmujących kwestii istnienia 
ważności patentu lub znaku towarowego. Takie zredukowane ujęcie może być obec-
nie co najwyżej postulatem de lege ferenda. Z drugiej strony przyjęcie skumulowanego 
modelu orzekania w sprawach obejmujących ważność i  istnienie własności przemysło-
wej (tj. objęcie jego kompetencją nie tylko postępowań, których jest to główny przed-
miot, jak i postępowań dotyczących takiej kwestii wpadkowej) w państwie, w którym 
nastąpiło zgłoszenie i  rejestracja (najczęściej przez jego organy administracyjne oraz 
na podstawie jego prawa), wydaje się merytorycznie uzasadnione powiązaniem danego 
terytorium z wykreowaniem takiej własności oraz jej ochrony. Takie przyjęcie bliskie 
jest zasadzie terytorializmu, wyrażanej zasadniczo w normach kolizyjnych prawa pry-
watnego międzynarodowego, która oddaje istotę praw własności intelektualnej i  fakt 
ich zrodzenia mocą prawa obowiązującego na określonym terytorium. Zasada ta polega 
ona na terytorialności wykreowania praw np. z patentu przez obowiązujący na danym 
obszarze system prawny (z  racji geografi cznych granic obowiązywania tego systemu), 
a tym samym – terytorialności danego reżimu ich ochrony. Zgodnie z art. 8 i 13 rozpo-
rządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczą-
cego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)36 prawem właściwym 
dla zobowiązań pozaumownych (deliktowych, z  tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 
i  sui generis) z  tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej jest „prawo państwa, 
na podstawie którego dochodzi się ochrony”. Dyspozycję tej normy kolizyjnej trzeba co 
prawda rozumieć nie jako wskazanie prawa państwa sądu rozpoznającego konkretną 
sprawę o naruszenie np. patentu (lex fori), lecz jako wskazanie prawa państwa, w sto-
sunku do którego terytorium ochrona jest dochodzona37. Jednak takie rozróżnienie ma 
znaczenie przede wszystkim w postępowaniach, które na tle, wspomnianej na wstępie, 
reguły ogólnej wynikającej z rozporządzeń „brukselskich” i konwencji lugańskich oraz, 
powiązanej z nią, możliwości jurysdykcji przemiennej toczą się przed sądami państwa 
innego niż państwo rejestracji lub zgłoszenia (np.  w  państwie siedziby pozwanego). 
Trudno jednoznacznie negatywnie ocenić nowe przepisy z  uwagi na obawę o  możli-
wość występowania w obecnym stanie prawnym celowego przewlekania postępowania 
w  sprawie obejmującej konsekwencje naruszenia własności przemysłowej. Przewłoka 
może być powodowana zgłoszeniem przez pozwanego w  postępowaniu toczącym się 

36 Dz.Urz. UE L 199, s. 40.
37 Zob. P. Mostowik, Odpowiedzialność, s. 220–222.
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w państwie innym niż państwo rejestracji (np. państwie siedziby pozwanego) zarzutów 
odnoszących się do istnienia rejestracji bądź ważności patentu lub znaku towarowego 
(tj. odnoszących się do problematyki, w której wyłączna jurysdykcja na tle omówionej 
reguły przysługuje sądowi innego państwa). Warto natomiast zauważyć, że nowe prze-
pisy rodzą też konsekwencje, które mogą być ocenione pozytywnie. Jeżeli powództwo 
z powodu naruszenia (lub w związku z niebezpieczeństwem naruszenia) zostanie wyto-
czone w państwie deliktu lub quasi-deliktu (do którego prowadzi podstawa jurysdykcji 
przemiennej względem reguły ogólnej), który to delikt jest umiejscowiony w państwie 
rejestracji (stanowiącej podstawę jurysdykcji wyłącznej), podobna obawa o możliwość 
przewłoki postępowania przez pozwanego nie będzie uzasadniona. Wystąpi natomiast 
korzystna dla sprawnego rozpoznania sprawy sytuacja, w  której jurysdykcja krajowa 
pokrywa się z właściwością prawa dla danej sprawy, tj. sąd orzeka na podstawie włas-
nego prawa (lex fori).

Piotr Mostowik –  Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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