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Bevezetés


Milyen feltételek mellett lehetséges kötelezni az állítólagos jogsértőt az
adatszolgáltatásra, és milyen körű adatok átadása indokolt?



Marasztalás az ítéletben: adatszolgáltatás iránti igény, mint objektív igény



Gyors és hatékony fellépést biztosító perjogi eszközök:
a) a jogsértéssel szembeni azonnali jogvédelem biztosítása:

az „érdemi”, anyagi jogi ideiglenes intézkedés (akár a per előtt is) és

a bitorló fél biztosíték adására kötelezése (ellenbiztosíték)
b) a bizonyítás menetének egyszerűsítése és gyorsítása:

az előzetes bizonyítás (akár a per előtt, akár a per alatt); és

a bizonyítási teher megfordítása (a per alatt)
c) a jogérvényesítés eredményességének biztosítása:

a biztosítási intézkedés;

biztosítási intézkedés elrendelése céljából ideiglenes intézkedésként a
banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok és iratok közlésére, illetve
bemutatására kötelezés
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AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY TÁRGYA




Az adatszolgáltatás tárgya:
A védjegyjogosult követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással
érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve
teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti
kapcsolatokról [Vt. 27. § (2) bek. c) pont].
Ennek alapján különösen az alábbi adatok szolgáltatására kötelezhető:
a) a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában,
illetve teljesítésében résztvevők, a bitorlással érintett árukat birtoklók, valamint a
forgalmazásba bevonni kívánt vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe;
b) a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve
igénybe vett, valamint megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve
kapott ellenérték.
Az adatszolgáltatásra köteles személyek a bitorló mellett:
 kereskedelmi mennyiségű áru birtokosa,
 közvetlen közreműködő,
 kvázi bitorlási teljesítési segéd,
 közvetett közreműködő.
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AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY TÁRGYA


A tájékoztatáshoz való jog korlátai:




a tájékoztatáshoz való joggal történő visszaélés tilalma,
az információs források bizalmasságának védelme,
a személyes adatkezelés.



EUB - Coty/Stadtsparkasse Magdeburg ügy (C-580/13).



Európai Unió Alapjogi Chartája




a tulajdonhoz való alapjog (17. cikk),
hatékony jogorvoslathoz való alapjog (47. cikk),
személyes adatok védelméhez való jog.
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Milyen adatokat kell szolgáltatni?
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

alperes milyen termékeket forgalmazott és milyen időszakban a jogsértő
megjelöléssel?
kinek adott el bitorló terméket? (az érintett nagy- és kiskereskedők neve
és címe, a fogyasztóknak történő értékesítésről adatszolgáltatás
szükségtelen)
hány darabot adott el a jogsértő megjelöléssel ellátott termékekből?
alperes milyen vételáron adott el a bitorló termékekből (viszonteladóknak
és/vagy fogyasztóknak), és mekkora árbevételt ért el a különböző
értékesítési módokon?
ha alperes a jogsértő termékeket nem maga gyártotta, hanem azokat
vásárolta, ki a gyártó, illetve ha az alperes az egyes termékeket nem a
gyártótól vásárolta, az eladó személyének az adatait (a gyártó, vagy, ha
az eladó nem a gyártó, az eladó nevét és székhelyét), a megrendelés
darabszámát, és a kifizetett vételárat.
alperesnek mekkora raktárkészlete van a jogsértő termékekből, és ha a
székhelyén kívül máshol is tart raktárkészletet, ezeket hol raktározza (a
raktár címe).
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (1)




A bírói gyakorlat: általában nem megengedhető az
adatszolgáltatás ideiglenes intézkedéssel való
kikényszerítése, mert:
 az üzleti titok indokolatlan megismerésének kockázata
 irreverzibilis teljesítés
 nem egyeztető össze az ilyen intézkedés átmeneti
jellegével.
Az ideiglenes intézkedés célja a bitorlás folyamatába való
gyors beavatkozás, nem pedig a tényállás feltárása, vagy a
bizonyítás feltételeinek megkönnyítése.
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (2)
Az adatszolgáltatás célja: további jogsértés
megakadályozása


a gyártói-forgalmazási lánc felderítése



a jogsértő áru visszahívásának végrehajtása
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (3)


Az üzleti titok védelme:






az ügyféllista (a bitorlással érintett árukon kívüli árukörre nézve),
beszerzési/értékesítési árak,
forgalmi adatok.

az üzleti titok fogalma jogszerű gazdasági érdeket feltételez, amely a bitorlásnál
hiányzik



ideiglenes intézkedéssel okozott hátrányok körében történő értékelés



az információk tisztességtelen felhasználásának kockázata (Tpvt. 4.§ és Ptk.)



biztosítékadás
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (4)


Párhuzamos importból beszerzett termékek



jogkimerülés és bizonyítási teher



DE



bírói gyakorlat: általában nem megengedhető az
adatszolgáltatás ideiglenes intézkedéssel való
kikényszerítése
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (5)
Francia jog
Az adatszolgáltatásra kötelezés már az eljárás elején szükséges lehet
Nem hivatkozhat az alperes arra, hogy az adatszolgáltatás összeállítása
indokolatlan terhet jelent.
Német jog
"ha a jogsértés nyilvánvaló": téves döntés lehetősége kizárt.
A megszorító szabály ellenére a bíróságok gyakran rendelik el ideiglenes
intézkedésként az adatszolgáltatást.
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ADATSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES INTÉZKEDÉS
KERETÉBEN (6)
Következtetés:


Az adatszolgáltatási igény hatékonysága



Mérlegelés: arányosság




valóban veszélyezteti-e a kérelmezettnek az üzleti titok
megóvásához fűződő jogos érdekét?

A szolgáltatandó adatok köre:



forgalmazási lánc szereplői és/vagy
vételi/eladási árak megadása.
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AZ ELŐZETES BIZONYÍTÁS




Pp. 207. § Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása előtt,
akár annak folyamatban léte alatt előzetes bizonyításnak van helye,
ha:
a) valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán,
illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen
lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna;
b) valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per
ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti;
d) a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi.
IP jogszabályok: előzetes bizonyításnak a per megindítása előtt helye
van akkor is, ha a szabadalmas a szabadalombitorlás tényét vagy
annak veszélyét elvárható mértékben valószínűsítette. A bíróság az
előzetes bizonyítás elrendelését biztosítékadáshoz kötheti.


[Szt. 104. § (10) bek., Vt. 95. § (10) bek., Szjt. 94/A. § (9) bek.]
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AZ ELŐZETES BIZONYÍTÁS – JOGGYAKORLAT




Ha a felperes összegszerű igényt nem jelent be a
gazdagodás visszatérítése és a kártérítés tekintetében,
hanem mindössze jogfenntartó nyilatkozatot tesz, nincs az
alperessel szemben olyan kereseti kérelem, amellyel
kapcsolatos tényállítások igazolásához a kért kereskedelmi
adatok szükségessége felmerülhetne.
Az előzetes bizonyítás funkciója a bizonyítékok megőrzése
és rögzítése, annak érdekében, hogy azok ne
semmisüljenek meg és utóbb értékelhetők legyenek. A
keresetben állított bitorlás bizonyítása érdekében lehetséges
ilyen kérelem előterjesztése.
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AZ ELLENFÉL BIZONYÍTÁSRA KÖTELEZÉSE BIZONYÍTÁSI TEHER MEGFORDÍTÁSA




Ha az egyik fél tényállításait már elvárható mértékben valószínűsítette,
a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti
a) a birtokában lévő okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására,
valamint a szemle lehetővé tételére;
b) banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetve a
birtokában lévő ilyen iratok bemutatására [Vt. 95. § (9) bek.].
Pp. 119. § (2) A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb
személyek, valamint azok képviselői az eljárás során az üzleti titkot (...)
tartalmazó iratok esetében - a titok megtartásának kötelezettségét
tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett -, az eljáró bíró
által megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolhatják az
iratbetekintési és másolatkészítési jogot.
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ÖSSZEFOGLALÁS


Adatszolgáltatás ideiglenes intézkedés keretében: eseti mérlegelés



szükséges a jogsértés megakasztásához (gyártó személyének
felkutatása, jogsértő áruk visszahívása),



az adatszolgáltatással okozott hátrányok valószínűsítése a
kérelmezetti oldalon



Perben bizonyítási kérelem:
 csak konkrét kártérítési / gazdagodási kereseti kérelemhez
kapcsolódhat;
 előzetes bizonyítás vagy a bizonyítási teher megfordítása.



az új Pp. szabályai - osztott perszerkezet
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