PRO BONO
DOHODA O BOJI PROTI FALŠOVANIU - ACTA
Už niekoľko mesiacov je aktuálnou témou prijatie medzinárodnej obchodnej
dohody o boji proti falšovaniu, tzv. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),
a pristupovanie jednotlivých zmluvných strán. Myšlienka ACTA bola rozvíjaná
Japonskom a USA už od roku 2006. Kanada, Európska únia a Švajčiarsko sa
k prvotnej tvorbe dokumentu pridali počas nasledujúceho roku. Na oficiálnych
vyjednávaniach, ktoré sa uskutočnili v roku 2008, sa zúčastnili aj Austrália,
Mexiko, Maroko, Nový Zéland, Južná Kórea, Singapur a zástupcovia veľkých
korporácií so sídlom v USA.
ACTA predstavuje veľmi kritizovaný dokument, ktorý vyvolal škálu protestov
v rôznych krajinách Európy, napr. v Poľsku či u nás. Slovenská republika,
Nemecko, Cyprus, Holandsko a Estónsko ACTA zatiaľ nepodpísali. Do Národnej
rady SR doposiaľ nebol predložený návrh zákona, proces pristupovania k nej
bol Slovenskou republikou pozastavený vo februári tohto roku.
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DOHODA O BOJI PROTI FALŠOVANIU
Proces prijímania

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ďalej len „ACTA“) je dohodou o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej štátmi (ďalej len „EÚ“), Austráliou, Kanadou, Japonskom, Južnou Kóreou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom
a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „USA“). Jej cieľom je vytvoriť komplexný
medzinárodný rámec, ktorý má napomôcť v účinnom boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Obsahuje ustanovenia občianskoprávnej i trestnoprávnej povahy.
Vo svojej podstate predstavuje prvú dohodu, ktorá by regulovala internet.
ACTA predstavuje vyjadrenie presvedčenia zmluvných strán, že šírenie falšovaného tovaru a pirátskeho tovaru, ako aj služieb, ktorými sa distribuuje materiál porušujúci práva,
poškodzuje zákonný obchod a udržateľný rozvoj svetovej ekonomiky, spôsobuje významné finančné straty držiteľom práv a legitímne fungujúcim podnikom a v niektorých prípadoch predstavuje zdroj príjmu pre organizovaný zločin a iným spôsobom ohrozuje
verejnosť.
Uzatvorenie dohody o boji proti falšovaniu nastalo z iniciatívy Japonska a USA ešte
v roku 2006. Nasledujúci rok sa k iniciatíve pridala aj EÚ, Mexiko, Nový Zéland, Južná
Kórea, Singapur a zástupcovia korporácií v USA. Na verejnosť sa prvé informácie dostali v roku 2008. Prvý oficiálny návrh bol zverejnený až v apríli 2011.
Dňa 1. októbra 2011 ACTA prijala Austrália, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Maroko,
Nový Zéland, Singapur a USA. Dňa 26. januára 2012 v Tokiu podpísalo dohodu 22 členských štátov EÚ, a to: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. V nadväznosti na početné protesty sa ACTA stala kontroverznou dohodou. V súčasnosti je
veľký predpoklad, že v niektorých zo štátov, ktoré už dohodu podpísali, nebude plne
ratifikovaná. Takým príkladom je Poľsko. Vo februári 2012 Nemecko pozastavilo pristúpenie k dohode, rovnako tak Česká republika a Lotyšsko. Pristúpenie pozastavila aj Slovenská republika, ktorá spoločne s Nemeckom a ďalšími troma štátmi (Holandskom,
Cyprom a Estónskom) zatiaľ dohodu, na rozdiel od ostatných vyššie uvedených krajín,
nepodpísala. Na platnosť dohody v rámci EÚ sa vyžaduje jej ratifikácia všetkými členskými štátmi.
ACTA je zameraná na úpravu presadzovania občianskoprávnej a trestnoprávnej ochrany, vrátane zavedenia postupov ako i vzájomnej spolupráce jednotlivých zmluvných
strán pri zabezpečovaní ochrany práv duševného vlastníctva. Postupy presadzovania
ochrany každej zmluvnej strany vyplývajúce z ACTA majú v rámci práv duševného vlastníctva platiť najmenej na porušenie autorského práva alebo súvisiacich práv cez
digitálne siete. Uvedené postupy môžu zahŕňať i neoprávnené používanie prostriedkov rozsiahleho rozširovania na účely porušovania práv. ACTA sa viaže na všetky práva
duševného vlastníctva, ochranu autorského práva a boj proti falšovaniu ochranných
známok zdôrazňuje.

Pokuty

Všeobecne z ACTA vyplýva povinnosť každej zmluvnej strany zabezpečiť existenciu postupov presadzovania umožňujúcich konať proti každému porušovaniu práv duševného vlastníctva vrátane rýchlych opravných prostriedkov na zabránenie porušovania
a opravných prostriedkov, ktoré odrádzajú od ďalšieho porušovania. Pod uvedenými
opravnými prostriedkami môžeme rozumieť napr. zavedenie pokút vysokých sadzieb.
Dané postupy a postihy musia spĺňať charakter spravodlivosti zabezpečujúci primeranú mieru ochrany práv duševného vlastníctva. ACTA kladie dôraz na zohľadňovanie
potreby proporcionality medzi závažnosťou porušenia, záujmami tretích strán a uplatniteľnými opatreniami, opravnými prostriedkami a postihmi.
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OBČIANSKOPRÁVNE PRESADZOVANIE OCHRANY
V rámci občianskoprávneho presadzovania dohodnutej ochrany vyplýva pre zmluvné
strany ACTA povinnosť zabezpečiť, aby v súdnom konaní týkajúcom sa porušovania práv
duševného vlastníctva boli ich orgány oprávnené nariadiť povinnosť upustiť od porušovania uvedených práv a nariadiť zabránenie vstupu tovaru poškodzujúceho práva
duševného vlastníctva do obchodných kanálov. ACTA vymedzuje možnosť nariadiť porušovateľovi uhradiť držiteľovi práva škodu, ktorá bude úmerná výške ujmy utrpenej
následkom porušenia práva. Pri určovaní výšky škody za porušenie práva duševného
vlastníctva by malo byť možné prihliadať i na legitímnu mieru hodnoty predloženú držiteľom práva, ktorá môže zahŕňať napr. stratu na zisku, hodnotu porušovaného tovaru
a pod. Náhrada škody by podľa ACTA mohla kompenzovať stratený zisk, hodnotu tovaru
alebo služieb meranú trhovou cenou, alebo odporúčanou predajnou cenu.

Náhrada škody

V prípade porušenia autorského práva a s ním súvisiacich práv ako aj falšovania ochrannej známky (uvedené predstavuje len demonštratívny výpočet) bude v občianskom súdnom konaní porušovateľ povinný zaplatiť držiteľovi práva zisky porušovateľa, ktoré
mu z porušenia vyplynuli.
V prípadoch porušenia autorského práva, práva na ochranu diel, zvukových záznamov
a umeleckých výkonov a pri falšovaní ochrannej známky upravuje ACTA povinnosť vytvoriť systém, ktorý bude poskytovať jednu, resp. viaceré možnosti uplatnenia škôd,
a to (1) vopred stanovené škody, (2) predpoklady na určenie výšky škody primeranej
náhrade ujmy držiteľa práva spôsobenej porušovaním, a/alebo (3) dodatočné škody,
aspoň v prípade autorských práv.
Tovar porušujúci autorské právo (napr. pirátske kópie) a tovar s falšovanou ochrannou známkou bude možné na požiadanie držiteľa práva, s výnimkou mimoriadnych
situácií, zničiť bez akejkoľvek náhrady. Súdne orgány budú podľa ACTA v záujme minimalizovania rizika ďalšieho porušovania, t.j. ako preventívne opatrenie, oprávnené
nariadiť zničenie materiálov a nástrojov, ktoré sa používali hlavne pri výrobe vyššie
uvedeného tovaru alebo ich odstránenie z obchodných kanálov, a to bez akejkoľvek
náhrady.
Povinne v oblasti autorského práva a falšovania ochranných známok, dobrovoľne i v iných
oblastiach práva duševného vlastníctva, by malo byť možné v občianskom súdnom konaní nariadiť zabavenie alebo zaistenie podozrivého tovaru, materiálov a nástrojov
relevantných pre porušenie, v prípade falšovania ochrannej známky najmenej listinných dôkazov, a to originálov, prípadne len kópií.
Ďalej má byť umožnené nariadiť porušiteľovi (alternatívne i údajnému porušiteľovi)
poskytnúť držiteľovi práva alebo súdnym orgánom najmenej na účely zhromažďovania dôkazov relevantné informácie, ktoré porušiteľ vlastní alebo spravuje. Uvedené
informácie sa môžu týkať akejkoľvek osoby, ktorá sa na akomkoľvek aspekte porušovania, resp. údajného porušenia zúčastňuje. Vnútroštátne predpisy upravujúce ochranu
dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov však nesmú byť porušené.

Dočasné opatrenia

ACTA upravuje i povinnosť vytvoriť možnosť uplatnenia dočasného opatrenia za účelom zabránenia ďalšieho porušovania. Jedná sa o opatrenia na zabezpečenie relevantných dôkazov a opatrenia, ktorými sa má zabrániť výskytu akéhokoľvek porušovania
práva duševného vlastníctva, najmä zabráneniu vstupu tovarov uvedené práva porušujúcich do obchodných kanálov. Dané dočasné opatrenia by malo byť možné uplatniť
najmä tam, kde je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľnú škodu držiteľovi práva, alebo kde hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia
dôkazov.
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V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti ust. § 78b zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok (ďalej len „OSP“), ktoré upravuje zabezpečenie dôkazu vo veciach
týkajúcich sa práva duševného vlastníctva. Podľa ust. § 78b ods. 1 OSP pred začatím
konania o veci samej možno na návrh toho, koho práva duševného vlastníctva boli porušené alebo ohrozené, kto osvedčil porušenie alebo ohrozenie práva duševného vlastníctva na účely vykonania dôkazu zabezpečiť (a) tovar alebo vzorku tovaru, ktorým
dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práva duševného vlastníctva, (b) materiál
a nástroje, ktoré sa použili na výrobu alebo rozširovanie tovaru uvedeného v písm. a),
alebo (c) dokumentáciu súvisiacu s tovarom uvedeným v písm. a). Spomenúť je potrebné aj ust. § 74 OSP, ktorý upravuje možnosti a postupy nariadenia predbežného
opatrenia. Podľa odseku 1 predmetného ustanovenia pred začatím konania môže súd
nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery
účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.
Ak sa dočasné opatrenia zrušia, alebo ak zanikne ich platnosť v dôsledku konania alebo
zanedbania zo strany navrhovateľa, alebo keď sa následne zistí, že nedošlo k žiadnemu porušeniu práv duševného vlastníctva, budú súdne orgány podľa ACTA oprávnené
na základe žiadosti odporcu nariadiť navrhovateľovi poskytnutie primeranej náhrady
odporcovi za akúkoľvek ujmu spôsobenú dočasnými opatreniami.

Internet
a porušovanie
práv

Zmluvná strana ACTA môže v súlade so svojimi právnymi normami upraviť, že jej príslušné orgány sú oprávnené nariadiť poskytovateľovi online služieb sprístupniť urýchlene držiteľovi práva dostatočné informácie potrebné na identifikovanie odberateľa,
ktorého účet bol údajne použitý na porušenie práva, v prípade, že si držiteľ práva
uplatnil dostatočný nárok z porušenia práva ochrannej známky, autorského práva alebo iných práv, a ak boli informácie vyhľadávané za účelom ochrany alebo vynucovania
predmetných práv.
Každá zmluvná strana musí ustanoviť primeranú právnu ochranu a účinné právne opravné prostriedky proti obchádzaniu účinných technických opatrení, ktoré autori, výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov v súvislosti s výkonom svojich práv
používajú a ktoré obmedzujú v súvislosti s nimi konanie, na ktoré uvedení autori, výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov neudelili súhlas, alebo ktoré právne
predpisy nepovoľujú.
Na ochranu elektronických informácií o správe práv, (čo považujeme za informácie
o správe práv uvedieme nižšie), ACTA zmluvné strany zaväzuje ustanoviť primeranú
právnu ochranu a účinné právne opravné prostriedky proti každej osobe, ktorá vedome
bez oprávnenia vykoná akýkoľvek z činov uvedených ďalej s vedomím, alebo vzhľadom
na občianskoprávne opatrenia s dostatočnými dôvodmi vedieť, že to spôsobí, umožní,
uľahčí alebo zatají porušenie akéhokoľvek autorského práva alebo súvisiacich práv,
t.j. vykoná (1) odstránenie elektronickej informácie o správe práv alebo jej úpravu bez povolenia, alebo (2) distribúciu, dovoz na distribúciu, vysielanie, oznámenie alebo sprístupnenie verejnosti kópie diel umeleckých výkonov alebo zvukových
záznamov s vedomím, že elektronické informácie o správe práv boli bez povolenia odstránené alebo upravené.
Informáciami o správe práv rozumieme (1) informácie, ktoré identifikujú: dielo, umelecký výkon alebo zvukový záznam; autora diela, výkonného umelca alebo výrobcu zvukového záznamu; alebo vlastníka akéhokoľvek práva na dielo, umelecký výkon alebo
zvukový záznam, (2) informácie o podmienkach použitia diela, umeleckého výkonu
alebo zvukového záznamu, alebo (3) akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré predstavujú informácie uvedené v bode (1) alebo bode (2).

Poskytovanie
informácií

V občianskoprávnom súdnom konaní týkajúcom sa dodržiavania práv duševného vlastníctva ACTA umožňuje súdom zaviazať na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa práva
porušovateľa, alebo alternatívne údajného porušovateľa, aby držiteľovi práva alebo
súdnym orgánom poskytol relevantné informácie, ktoré vlastní alebo spravuje.
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Uvedené informácie sa môžu týkať akejkoľvek osoby, ktorá sa zúčastňuje na akomkoľvek aspekte porušenia alebo údajného porušenia, a v súvislosti s výrobnými prostriedkami alebo distribučnými kanálmi porušujúceho alebo údajne porušujúceho tovaru či
služieb vrátane identifikácie tretích osôb údajne zapojených do výroby a distribúcie
takýchto tovarov či služieb a ich distribučných kanálov. Na druhej strane dohoda
TRIPS, ktorá pokrýva oblasť duševného vlastníctva vo Svetovej obchodnej organizácii
neumožňuje poskytovanie informácií držiteľovi porušených práv, pokiaľ nie je ozrejmené, že prípad má zmysel. T.j. neumožňuje poskytovanie informácií súkromným
osobám na základe údajných predpokladov, ale len v prípade overenia porušenia práv.
Časť ACTA upravujúca práve široko koncipované poskytovanie údajov o takmer komkoľvek je veľmi kritizovanou časťou.

OPATRENIA NA HRANICIACH
ACTA upravuje i povinnosti zmluvných strán pri prechode tovarov cez ich hranice.
Podľa Článku 16 ACTA musia zmluvné strany prijať a zachovať postupy týkajúce sa dovozných a vývozných zásielok, podľa ktorých (1) colné orgány môžu konať na základe
vlastnej iniciatívy, aby pozastavili prepustenie podozrivého tovaru, a (2) držiteľ práva
môže v opodstatnených prípadoch požiadať (svoje) príslušné orgány, aby pozastavili
prepustenie podozrivého tovaru.
Držiteľ práva vyžadujúci využitie horeuvedených postupov bude povinný poskytnúť dostatočný dôkaz, podľa ktorého bude zrejmé, že pravdepodobne došlo k porušeniu práva
duševného vlastníctva. Na rozpoznanie podozrivého tovaru je podľa ACTA zmluvná
strana do svojho poriadku povinná ustanoviť povinnosť držiteľa práva poskytnúť dostatočné informácie.
Zmluvná strana môže ustanoviť, že držiteľ práva, ktorý žiada o pozastavenie prepustenia podozrivého tovaru, môže byť príslušnými orgánmi danej zmluvnej strany požiadaný o zloženie kaucie alebo rovnocennej záruky dostatočnej na ochranu odporcu
a príslušných orgánov a na zabránenie zneužitia.

Zničenie tovaru

Na umožnenie zistenia, či určitý tovar porušuje práva duševného vlastníctva, sú zmluvné strany povinné zachovať existujúce postupy a ak ich nemajú, tak prijať nové. Po
zistení, že určitý tovar predstavuje porušenie práva, má byť umožnené predmetný
tovar zničiť. Pokiaľ nebude zničený, je každá zmluvná strana povinná zabezpečiť, aby
bol likvidovaný z obchodných kanálov spôsobom nepoškodzujúcim držiteľa práva.
Pokiaľ sa jedná o výrobky s falšovanou ochrannou známkou, jednoduché odstránenie
nezákonne pripevnenej známky nesmie, okrem výnimočných prípadov, postačovať na
uvoľnenie výrobkov do obchodných kanálov. Na základe zistenia, že určitý tovar porušuje práva, majú byť uplatnené i správne postihy.

Poskytovanie
informácií

Zmluvná strana môže, avšak bez toho, aby boli dotknuté jej ustanovenia o ochrane
súkromia alebo utajovaných informácií, oprávniť svoje príslušné orgány, aby (1) na pomoc pri odhaľovaní porušujúceho tovaru držiteľovi práva poskytli informácie o konkrétnych zásielkach tovaru, vrátane opisu a množstva tovaru, (2) na pomoc pri určovaní porušenia poskytli držiteľovi práva informácie o tovare, vrátane opisu a množstva tovaru,
mena a adresy odosielateľa, dovozcu, vývozcu alebo príjemcu a, pokiaľ sú známe, aj
krajinu pôvodu tovaru a meno i adresu výrobcu tovaru. Pokiaľ zmluvná strana neustanoví právomoc vymedzenú v bode 2, tak aspoň v prípade dovážaného tovaru, pokiaľ bude
zaistený podozrivý tovar alebo bude zistené porušenie práva, oprávni svoje orgány,
aby držiteľovi práva poskytli v 30-dňovej lehote od zaistenia veci alebo od určenia porušenia práva informácie o tovare.
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TRESTNOPRÁVNE POSTUPY A POSTIHY
Ochranné známky
a autorské právo

Trestnoprávne postupy a postihy by podľa ACTA mali byť uzákonené zmluvnými stranami minimálne v rozsahu úmyselného falšovania ochranných známok, alebo porušenia autorského práva a súvisiaceho pirátstva v komerčnom rozsahu.
Každá zmluvná strana zaobchádza s úmyselným dovozom a vývozom tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo tovaru porušujúceho autorské práva v komerčnom rozsahu ako s nezákonnou činnosťou, ktorá podlieha trestnoprávnym postihom podľa tohto
článku. Svoje povinnosti vyplývajúce z ACTA v súvislosti s úmyselným dovozom a vývozom tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo tovaru porušujúceho autorské práva
môže zmluvná strana splniť zavedením ustanovenia, že distribúcia, predaj alebo ponúkanie takého tovaru na predaj v komerčnom rozsahu je nezákonnou činnosťou,
ktorá podlieha trestnoprávnym postihom.
Trestom za uvedený trestný čin by mal byť nie len trest odňatia slobody, ale ako odstrašujúci prostriedok pred budúcim porušovaním práva i dostatočne vysoké pokuty.
Príslušné orgány zmluvnej strany musia byť oprávnené zaistiť tovar podozrivý z falšovania ochrannej známky alebo pirátskych kópií, akýchkoľvek súvisiacich nástrojov
a materiálov používaných pri páchaní údajného trestného činu, listinných dôkazov a majetku pochádzajúceho z údajnej nezákonnej činnosti, či už získaného priamo alebo
nepriamo. Uvedené skutočnosti rovnako platia i pri navádzaní a napomáhaní trestnej
činnosti. Podobne by malo byť umožnené prepadnutie alebo zničenie celého tovaru
s falošnou ochrannou známkou alebo pirátskych kópií, ako i materiálov a nástrojov využitých na porušovania práva. Z uvedeného je zrejmé, že k zničeniu bude môcť dôjsť
až po tom, ako bude definitívne rozhodnuté, že určitý tovar porušuje práva duševného vlastníctva.
Trestnoprávne postupy a postihy by sa mali týkať i prípadov úmyselného dovozu
a vnútroštátneho použitia etikiet alebo obalov v obchodnom styku a v komerčnom
rozsahu, (1) na ktoré bola bez oprávnenia pripevnená známka, ktorá je totožná alebo
sa nedá odlíšiť od ochrannej známky registrovanej na jej území, a (2) ktoré sú určené na použitie v obchodnom styku na tovar alebo v súvislosti so službami, ktoré sú
zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je takáto ochranná známka registrovaná.

Kinematografia

Trestnoprávnu zodpovednosť ACTA umožňuje vyvodzovať i v prípadoch neoprávneného kopírovania kinematografických diel z predstavenia v zariadeniach na premietanie filmov určených širokej verejnosti (napr. v kinách).
ACTA ďalej upravuje povinnosť zmluvných strán zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť
pri vyššie uvedených skutkových podstatách i pri napomáhaní a navádzaní k takémuto konaniu. V zmysle ust. § 21 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) napomáhanie či navádzanie ku konaniu, ktoré je trestným činom, spadá pod činnosť účastníka trestného činu. V zmysle
ust. 21 ods. 1 Trestného zákona sa účastníkom trestného činu rozumie osoba, ktorá
úmyselne pri dokonanom trestnom čine, ale i pri pokuse, (1) zosnovala alebo riadila
spáchanie trestného činu (organizátor), (2) naviedla iného na spáchanie trestného činu
(návodca), (3) iného o spáchanie trestného činu požiadala (objednávateľ), alebo (4)
poskytla inému pomoc na spáchanie trestného činu (pomocník).
Na vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti v oblasti práva duševného vlastníctva
Trestný zákon definuje skutkové podstaty trestného činu porušovania autorského práva,
trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označovaniu pôvodu výrobku
a obchodnému menu alebo trestného činu porušovania priemyselných práv.

Trestnoprávne postupy a postihy
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Na realizáciu účinnej ochrany práv duševného vlastníctva je dôležitá medzinárodná
spolupráca, preto by sa mala v súlade s medzinárodnými dohodami uskutočňovať úzka
spolupráca medzi jednotlivými zmluvnými stranami. Zmluvné strany si podľa ACTA
za vyššie uvedeným účelom vymieňajú informácie o svojich legislatívnych a regulačných opatreniach, o postupoch a presadzovaní ochrany, ako i ďalšie potrebné informácie. Vzájomná pomoc je prezentovaná i snahou o vytváranie a budovanie kapacít
a technickej pomoci pri zlepšovaní presadzovania práv duševného vlastníctva.

Výbor ACTA

Spolupráci má napomôcť i vytvorenie Výboru ACTA (ďalej len „Výbor“). Výbor zriadený
dohodou má predstavovať orgán, ktorý (1) posudzuje vykonávanie a fungovanie dohody,
(2) prerokúva záležitosti týkajúce sa plnenia dohody, (3) zvažuje akékoľvek navrhované zmeny a doplnenia dohody, (4) rozhoduje o podmienkach pristúpenia akéhokoľvek
člena WTO (World Trade Organization) k dohode, a aj (5) zvažuje akékoľvek iné záležitosti, ktoré môžu mať na vykonávanie a fungovanie dohody vplyv. Každá zmluvná strana má vo Výbore svojho zástupcu. Svoje rozhodnutia má Výbor prijímať na základe konsenzu. V prípade neprítomnosti niektorej strany pri rozhodovaní sa má za to, že nemá
voči navrhovanému rozhodnutiu námietky a Výbor o otázke rozhodol konsenzom.
Výbor by sa mal schádzať minimálne jedenkrát za rok. Vzhľadom na skutočnosť, že
tvorcovia ACTA na zvolanie prvého zasadnutia Výboru určili termín „v rozumnom čase“
od účinnosti dohody, nie je v súčasnosti možné určiť, kedy reálne dôjde k prvému zasadnutiu Výboru.
Komunikácii medzi zmluvnými stranami má napomôcť vytvorenie kontaktných miest,
na ktorých sa možno dožadovať odpovedí na otázky v oblasti uplatňovania dohody
ACTA. Písomne môže zmluvná strana inú zmluvnú stranu požiadať i o konzultácie, a to
v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou ovplyvňujúcou vykonávanie ACTA. Konzultácie sa
budú považovať za dôverné.

ZÁVER
Súčasný vývoj situácie v nadväznosti na rozsiahle protesty nie len u nás, ale i v susednom Poľsku či v Českej republike, Nemecku alebo Belgicku proti prijatiu dohody
ACTA nasvädčuje tomu, že dokument nakoniec pre nás záväzný nebude. V rámci Európskej únie je potrebné, aby ho podpísali všetky jej krajiny. Obsahuje niekoľko sporných bodov, z ktorých na záver uvedieme predovšetkým širokokoncipovanú možnosť
poskytovania informácií v podstate o komkoľvek súkromným osobám (držiteľom porušeného práva) v čase, kedy porušenie práva ešte je považované len za údajne.
ACTA predpokladá celý rad opravných prostriedkov a postihov, ktoré majú zabezpečiť
zamedzenie a neopakovanie porušovania práv duševného vlastníctva, vrátane vysokých
sadzieb pokút. V oblasti internetu napr. umožňuje zmluvným stranám, aby upravili štátnym orgánom oprávnenie prikázať poskytovateľovi internetového pripojenia oznámiť
všetky informácie o zákazníkovi, ktorého účet bol použitý na ich porušenie, držiteľovi autorských práv. Podmienkou by mala byť legálna žiadosť držiteľa práv o uvedené
informácie.
V rámci trestnoprávnych sankcií ACTA preferuje nie len trest odňatia a zničenia veci,
ale dôraz kladie aj na odstrašujúci charakter dostatočne vysokých pokút, ktoré, ako
sme už uviedli, zakotvuje i v rámci občianskoprávneho presadzovania ochrany práv
duševného vlastníctva. Trestnoprávnu zodpovednosť umožňuje vyvodzovať okrem iného
aj pri neoprávnenom kopírovaní kinematografických diel napr. v kinách. Trestné je podľa ACTA už napomáhanie či navádzanie na porušovanie práv duševného vlastníctva.

Záver
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Určenie výšky náhrady škody držiteľovi práva je koncipované široko. Vychádza z kompenzácie strateného zisku, hodnoty tovaru alebo služieb, ktorá je meraná cenou trhovou, resp. odporúčanou predajnou cenou.
Na záver si dovoľujeme skonštatovať, že finálny text dohody ACTA nie je tak kontroverzný, akým boli jeho predchodcovia. I tak je potrebné klásť pozornosť na všetky jeho
ustanovenia a dodržiavanie základných práv a slobôd. V prípade, ak ACTA v EÚ platiť
nakoniec nebude, ešte vždy bude záväzná v iných krajinách, ktoré ju už podpísali,
napr. Austrália či USA.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2012
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