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STRESZCZENIE 

Informacje ogólne 

W 2020 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem 

europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej zlecił 

przeprowadzenie badania dotyczącego naruszania praw własności intelektualnej przez konta 

sprzedawców na platformach obrotu stron trzecich. Badanie to przeprowadzono, aby lepiej 

zrozumieć następujące tematy: jak osoby naruszające prawo własności intelektualnej 

wykorzystują internetowe platformy obrotu do wprowadzania na rynek towarów i usług 

naruszających prawa własności intelektualnej oraz jak działają modele biznesowe przyjęte 

przez osoby naruszające prawo własności intelektualnej. Tym samym zdobyto nową wiedzę, 

która pomoże stawić czoła tym wyzwaniom. 

Badanie zlecono Ośrodkowi Polityki i Zarządzania Własnością Intelektualną (Centre for 

Intellectual Property Policy and Management) na Uniwersytecie Bournemouth, w którym 

powołano zespół badaczy z dziedziny prawa i informatyki(1). Zespół badawczy wspierała 

grupa ekspertów, w tym przedstawicieli podmiotów uprawnionych, internetowych platform 

obrotu, firm przewozowych i płatniczych, organów ścigania, sądownictwa, prywatnych służb 

śledczych i bezpieczeństwa cyfrowego. 

Sprawozdanie to sporządzono w ramach analizy prawnych, technicznych i logistycznych 

aspektów dostaw towarów i usług naruszających prawo własności intelektualnej na 

internetowych platformach obrotu. Zawiera ono przegląd istniejącej literatury i inicjatyw 

politycznych, ram prawnych i orzecznictwa oraz przedstawiono w nim jakościową analizę 

istniejących modeli biznesowych i dostępnych opcji egzekwowania prawa, aby umożliwić 

podjęcie odpowiednich działań. 

(1) Zespół badawczy Uniwersytetu w Bournemouth prowadzili prof. Maurizio Borghi i prof. Vasilis Katos, a należeli
do niego dr Dimitrios Koukiadis, dr Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias i Dukki Hong.
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Metodyka 

Opracowano analizę modeli biznesowych w oparciu o cykl starannie przygotowanych 

wywiadów z ekspertami w dziedzinie domeny oraz niezależne dochodzenie wykorzystujące 

techniki cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzono szereg wywiadów standaryzowanych 

z ekspertami, którzy reprezentują właścicieli marek, podmioty uprawnione, rynki internetowe, 

organy celne, usługi kurierskie, dostawców usług płatniczych, sądownictwo i organy 

egzekwowania prawa. Przeprowadzono niezależne badania przy użyciu metod i praktyk 

dochodzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej 

i reagowania na incydenty. Takie podejście umożliwiło identyfikację tzw. taktyk, technik 

i procedur (TTP) stosowanych przez naruszających przepisy. TTP zostały następnie 

opracowane w opisach przypadków biznesowych i stanowiły podstawę analizy modeli 

biznesowych(2). 

Kontekst badania: Naruszenie praw własności intelektualnej w zmieniającym się 
środowisku internetowym 

W 2019 r. wartość towarów podrobionych i pirackich przywożonych do UE oszacowano na 
kwotę nawet 119 mld EUR, czyli 5.8% całego przywozu do UE(3) Transakcje internetowe 

stanowią znaczną część tej wartości. Ogromna penetracja rynku internetowych platform 

obrotu czyni je popularnym kanałem sprzedaży tych towarów. W sporządzonym przez EUIPO 

i Europol sprawozdaniu z 2019 r. podkreślono, że niewłaściwe wykorzystanie tych platform 

stało się ważnym źródłem dochodów dla grup przestępczych zaangażowanych w sprzedaż 

towarów podrobionych i pirackich(4). 

Chociaż sprzedaż towarów naruszających prawo na rynkach internetowych nie jest nowym 

zjawiskiem, niektóre pojawiające się trendy utrudniają działania w zakresie egzekwowania 

prawa własności intelektualnej: 

• wiele kont jednego dostawcy – organizacje przestępcze systematycznie wykorzystują

platformy obrotu niezgodnie z przeznaczeniem, tj. otwierają wiele kont pod różnymi

nazwami na tych samych platformach i w różnych mediach;

(2) W załączniku do niniejszego sprawozdania przedstawiono trzynaście wybranych analiz przypadków.
(3) Sprawozdanie OECD-EUIPO z 2021 r., Global Trade in Fakes: A Worrying Threat („Globalny handel towarami
podrobionymi: niepokojące zagrożenie”), OECD Publishing, Paryż, 2021, s. 3 i 58.
(4) Sprawozdanie EUIPO-Europol z 2019 r., „Ocena zagrożeń przestępczością przeciwko własności intelektualnej
2019”, s. 11.
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• reklamy internetowe – dostawcy manipulują internetowymi usługami reklamowymi

poprzez powiązanie własnej nielegalnej działalności z markami i umieszczają reklamy

na legalnych stronach internetowych lub platformach mediów społecznościowych, aby

skierować ruch na zewnętrzne strony internetowe lub na ogłoszenia na rynkach

internetowych oferujące towary naruszające prawo własności intelektualnej;

• obecność w mediach społecznościowych – dostawcy mogą nadużywać wiele funkcji

platform mediów społecznościowych, aby dotrzeć do dużej liczby klientów(5), np. mogą

reklamować towary podrobione za pośrednictwem postów i wiadomości poprzez

komunikację publiczną, prywatną lub wybraną grupę lub poprzez sprzedaż podczas

transmisji strumieniowej na żywo (ang. live-streaming sales), a następnie kierować

klientów do nielegalnej sprzedaży na platformach zewnętrznych lub w serwisach

społecznościowych e-handlu.

Mapowanie naruszeń praw własności intelektualnej na internetowych platformach 
obrotu 

Działania naruszające prawa własności intelektualnej, które mają miejsce na rynkach 

internetowych, obejmują przede wszystkim sprzedaż towarów podrobionych lub pirackich. 

Towary podrobione i pirackie określono w różnych instrumentach prawnych i przepisach 

krajowych. Definicje te mogą się znacznie różnić. Do celów niniejszego badania „towar 

podrobiony” oznacza rażącą formę naruszenia znaku towarowego, w przypadku gdy towary 

są opatrzone znakiem, który jest identyczny lub w inny sposób niemożliwy do odróżnienia od 

zarejestrowanego znaku towarowego. Towary podrobione obejmują zarówno niskiej jakości 

imitacje („podróbki”), jak i kopie przypominające z wyglądu markowe produkty („repliki”). 

Piractwo to sprzedaż towarów naruszających prawo autorskie lub prawa do wzorów; dotyczy 

to zarówno towarów fizycznych, jak i cyfrowych. 

Inne formy naruszenia własności intelektualnej obejmują używanie znaków, które są łudząco 

podobne do znaków prawowitego właściciela znaku towarowego lub które szkodzą reputacji 

(5) Sprawozdanie EUIPO z 2021 r., „Monitorowanie i analiza mediów społecznościowych w związku z naruszaniem
praw własności intelektualnej”; EUIPO, 2021 r., Social Media – Discussion Paper. New and existing trends in using
social media for IP infringement activities and good practices to address them („Media społecznościowe –
dokument do dyskusji: nowe i istniejące trendy w korzystaniu z mediów społecznościowych do działań w zakresie
naruszenia praw własności intelektualnej oraz dobre praktyki w celu ich rozwiązania”), czerwiec 2021 r.
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znaku towarowego. Te mniej rażące formy naruszenia obejmują zarówno proste, jak i bardzo 

złożone przypadki, które mogą wymagać kontroli ad hoc. Ponadto naruszenie prawa 

własności intelektualnej może obejmować sprzedaż produktów z „szarej strefy rynku”, 

a mianowicie oryginalnych produktów przywożonych i sprzedawanych bez zezwolenia osoby 

uprawnionej z tytułu praw własności intelektualnej. 

Do celów niniejszego badania użyto opisów przedstawionych w poniższej tabeli. Opisy te 

mogą różnić się od czysto prawnych definicji w niektórych jurysdykcjach, ale celem jest 

pokazanie, że wszystkie uwzględnione działania lub towary naruszają w pewnym stopniu 

prawo własności intelektualnej. 

TOWARY NARUSZAJĄCE PRAWO: PRZYKŁADY 

Właściwości fizyczne Właściwości cyfrowe 

Podrobiony towar 
• Podróbka (imitacja niskiej jakości)
• Replika (kopia wyglądająca jak

oryginał) 

• Pliki CAD (Computer-Aided
Design) do druku w 3D 

Piractwo 

• Kopie materiałów chronionych
prawami autorskimi na trwałych
nośnikach (CD, DVD)

• Repliki przedmiotów
zaprojektowanych

• Urządzenia omijające TPM
• Karty inteligentne do telewizora z

dekoderem
• W pełni załadowane dekodery STB

lub karty pamięci 

• Kopie oprogramowania
• Klucze aktywacyjne do

oprogramowania, gier wideo lub
baz danych

• Przejęte konta przez hakera
w celu korzystania z usług
streamingowych

• Pliki CAD (Computer-Aided
Design) 

Łudzące 

podobieństwo 
• Podobna nazwa marki, logo lub

opakowanie używane dla 
podobnych towarów 

• Podobna nazwa marki lub logo
używane dla podobnych towarów
cyfrowych, np. oprogramowania,
gier wideo lub aplikacji

Eksploatacja marki • Wykorzystanie znanych marek na
niepowiązanych towarach

• Korzystanie ze znanych marek
w wirtualnych światach lub na
niewymienialnych tokenach
(NFT)

Szara strefa rynku 
• Import równoległy
• Przekroczenia kosztów
• Produkty niechciane

• nd.

Osoby naruszające prawo własności intelektualnej uzależniają swój wybór platformy 

internetowej w dużym stopniu od rodzaju towarów lub usług oferowanych do sprzedaży, grupy 

docelowej oraz od tego, czy sprawca naruszenia jest „sporadycznym” lub „regularnym” 

sprzedawcą. Oprócz „ogólnych” rynków hurtowych i aukcyjnych istnieją „specjalne” rynki, 

takie jak rynki dla towarów rzemieślniczych, niezależnych sprzedawców detalicznych, 

towarów cyfrowych (np. gry wideo i licencje na oprogramowanie) oraz niewymienialnych 

tokenów (NFT). Coraz ważniejszą rolę odgrywa tzw. handel społeczny, a mianowicie model 
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sprzedaży C2C i B2C za pośrednictwem mediów społecznościowych. Główne platformy 

mediów społecznościowych opracowały własne funkcje e-handlu. Coraz popularniejszym 

trendem jest wykorzystanie funkcji strumieniowej transmisji na żywo w mediach 

społecznościowych, aby sprzedać i pokazać produkt nabywcom. 

Regularni sprzedawcy podrobionych towarów mogą również wykorzystywać nielegalne rynki 

działające w ciemnej sieci, gdzie transakcje są przeprowadzane anonimowo i przy użyciu 

kryptowalut. 

Poniższa tabela ilustruje orientacyjnie rynki docelowe dla każdej kategorii towarów 

naruszających prawo własności intelektualnej pod względem prawdopodobieństwa wykrycia 

danego produktu na określonym rodzaju rynku. 

Towary naruszające prawo 

Rodzaj rynku 

I. 
Podrobiony 

towar 
II. 

Piractwo 
III. Łudzące

podobieństwo 
IV. 

Eksploatacja 
V. Szara strefa

rynku

Ekspozycje obrotu 
hurtowego 

Aukcja lub 
sprzedaż 
używanych 
towarów 

Rękodzieło lub 
sztuka 

Media 
społecznościowe 

Praca lub usługi 

Towary cyfrowe 

Ciemna sieć 

Podejście do dochodzenia i egzekwowania przepisów oparte o łańcuch dostaw 

Proces, w ramach którego naruszenie praw własności intelektualnej odbywa się za 

pośrednictwem kont sprzedawców na platformach obrotu stron trzecich, składa się 

z siedmiostopniowego łańcucha dostaw, od produkcji do dostawy towarów naruszających 

prawo. Jest to proces ciągły ze względu na przepływ informacji, przedmiotów fizycznych 

i pieniędzy. Proces ten obejmuje wielu pośredników. Z perspektywy egzekwowania przepisów 

Niskie 

Wysokie 
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widoczność nielegalnej działalności powinna się zmniejszać, gdy cofamy się wzdłuż łańcucha 

dostaw (od prawej do lewej), a powinna wzrastać, gdy zbliżamy się do klienta (wysyłka, po 

prawej stronie). 

W całym łańcuchu dostaw osoby naruszające przepisy wykorzystują szereg technik, aby 

obejść działania w zakresie egzekwowania, np. techniki unikania wykrycia, aresztowania, 

zajęcia lub konfiskaty towarów. Wpływa to na działania, które mogą być podejmowane przez 

podmioty odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów na każdym etapie łańcucha. 

Działania te obejmują dochodzenie i egzekwowanie prawa, a także środki egzekwowania 

samoregulacyjnego. 

W poniższej tabeli podsumowano najważniejsze środki egzekwowania dostępne organom 

ścigania, platformom internetowym i osobom uprawnionym z tytułu praw własności 

intelektualnej na każdym etapie łańcucha dostaw: 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA 

• Monitorowanie materiałów: rozpoznanie punktów dostępu (ang.

hotspot), w których materiały są produkowane lub z których

pochodzą, oraz przechowywanie lokalizacji w bazie danych.

• Kontrole celne: wykorzystanie danych historycznych z krajów

pochodzenia i znanych punktów dostępu oraz informacji na

formularzu deklaracji celnej.

• Blokowanie rachunków bankowych producentów.

• Obserwowanie trendów i wydarzeń sezonowych wpływających

na produkcję towarów (np. rozpoczynanie imprez sportowych,

wypuszczanie popularnych produktów na rynek).

• Konfiskata lub zajęcie towarów: kontrole miejsc

przechowywania towarów przez osoby naruszające prawo

własności intelektualnej i przejęcie przedmiotów naruszających

prawo.

Dostawa 
surowcó

w
Produkcja

Przechowyw
anie 

i inwentaryz
acja

Oferta 
internetowa 
na sprzedaż

Marketing Sprzedaż Dostawa

2. 
Produkcja

3. 
Przechowywanie 
i inwentaryzacja

1. Dostawa 
surowców
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• Wykrywanie sprzedawców nielegalnych przedmiotów, które są

umieszczane na platformie obrotu bez wiedzy dostawcy tej

platformy.

• Aktywacja procedur zgłaszania i usuwania: usuwanie ofert

i kont sprzedawców.

• Obserwowanie znaków ostrzegawczych: wskaźnikami

ostrzegawczymi dla rynku są np. oferty, które są „zbyt piękne, by

były prawdziwe” lub które w krótkim czasie otrzymują zbyt dużą

liczbę pozytywnych ocen.

• Monitorowanie komunikacji: śledzenie komunikacji online

z platform mediów społecznościowych, komunikacji peer-to-peer

i aplikacji reklamowych.

• Usuwanie reklam: usuwanie słów kluczowych reklamy, usuwanie

wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach, usuwanie produktu lub

konta sprzedawcy.

• Współpraca z bankami lub organami finansowymi w celu

wykrywania i identyfikowania podmiotów będących podmiotami

transakcji finansowych oraz w celu blokowania rachunków

bankowych.

• Współpraca z dostawcami usług płatniczych w celu blokowania

transakcji w przypadku zidentyfikowanych nielegalnych

sprzedawców.

• Dochodzenie „podążające śladem pieniędzy”: stworzenie

pełnego profilu sprzedawców poprzez analizę transakcji

finansowych będących przedmiotem dochodzenia.

• Zakupy testowe: zakup produktów naruszających prawo

własności intelektualnej w celu zebrania dowodów wymaganych

do zbudowania sprawy przeciwko nielegalnemu sprzedawcy.

• Współpraca z kurierami lub operatorami usług pocztowych
w celu zapobiegania dystrybucji podrobionych produktów lub

w celu identyfikacji adresów dystrybutorów.

4. Oferta
internetowa 
na sprzedaż

5. 
Marketing

6. Sprzedaż

7. Dostawa
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• Współpraca z organami celnymi w celu uruchomienia procedur

zajęcia i przepadku towarów naruszających przepisy oraz w celu

żądania danych po zniszczeniu towarów.

• Zajęcie towarów w urzędzie celnym lub pocztowym.

• Monitorowanie tras w celu odkrycia pochodzenia produktu,

dystrybutorów i dostawców oraz sposobu, w jaki produkty są

przekazywane nabywcom.

• Monitorowanie osób podejrzanych, które otrzymują nietypowe

ilości nieoczekiwanych zamówień z regularnych tras.

Środki, polityki i strategie skutecznego egzekwowania przepisów 

Walka z naruszeniami praw własności intelektualnej na platformach obrotu stron trzecich 

obejmuje szereg środków, polityk i taktyk. Obejmują one działania w zakresie egzekwowania 

prawa i dobrowolne środki podejmowane w ramach współpracy między wszystkimi 

zainteresowanymi stronami. Podpisany w 2011 r. i poprawiony w 2016 r. protokół ustaleń 

stanowi ogólne ramy dla tych dobrowolnych środków(6) w UE. Dobre praktyki w ramach 

protokołu ustaleń obejmują proaktywne środki mające na celu zapobieganie działaniom 

naruszającym prawa przed ich wystąpieniem, a także reaktywne środki mające na celu 

tłumienie lub ograniczanie skutków tych działań po ich wystąpieniu. 

• Dobrowolne środki proaktywne i zapobiegawcze. Podstawę prawną tych środków

stanowią zobowiązania umowne wynikające z przyjęcia warunków wynikających

z regulaminu na rynkach internetowych, które zakazują sprzedaży towarów

naruszających prawa stron trzecich. Środki te, opracowane we współpracy z osobami

uprawnionymi z tytułu praw własności intelektualnej, obejmują:

(i) przepisy dotyczące recydywy: konta użytkowników, którzy wielokrotnie

naruszają warunki regulaminu, mogą zostać zawieszone lub zablokowane;

(6) Komisja Europejska, 2016 r., Protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w Internecie,
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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(ii) weryfikację tożsamości: aby zapewnić skuteczności zasad postępowania

w przypadku powtórnych naruszeń, platformy wymagają od użytkowników

przedstawienia ważnego dowodu tożsamości lub adresu jako warunku otwarcia

konta; platformy obrotu mogą również wymagać dowodu posiadania licencji

biznesowej i mogą ograniczać stosowanie określonych słów kluczowych w nazwie

profilu;

(iii) identyfikowanie produktów: główne platformy obrotu wprowadziły systemy

identyfikowania, w których każdy przedmiot jest dostarczany z unikatowym kodem

w celu weryfikacji jego autentyczności przed dotarciem do klienta;

(iv) inne technologiczne środki zapobiegania: platformy obrotu i media

społecznościowe stosują filtrowanie słów kluczowych, moderowanie treści

i technologię rozpoznawania obrazów w celu wykrywania ofert, które naruszają

prawa, przed sfinalizowaniem sprzedaży.

• Procedury zgłaszania i usuwania: Procedury zgłaszania i usuwania stanowią

dobrowolne środki reaktywne mające na celu usprawnienie procesu powiadamiania

o naruszających prawa treściach, które są udostępniane w Internecie, i usuwania ich.

Zgodnie z dobrymi praktykami opracowanymi w ramach protokołu ustaleń skuteczne

procedury zgłaszania i usuwania obejmują następujące elementy:

(i) pakiet informacyjny dla podmiotów uprawnionych zawierający szczegółowe

instrukcje dotyczące informacji, które należy przedłożyć w celu aktywowania

powiadomienia;

(ii) narzędzia do zarządzania wieloma zgłoszeniami lub wnioskami zbiorowymi

(ang. in-bulk requests), umożliwiające podmiotom uprawnionym włączenie wielu

ofert naruszających prawa do jednego wniosku o usunięcie;

(iii) programy dla zaufanych moderatorów (ang. trusted flaggers) z szybkimi,

uprzywilejowanymi kanałami powiadomień i wydajniejszą procedurą usuwania dla

„zaufanych” podmiotów uprawnionych o specjalistycznej wiedzy eksperckiej

i dedykowanej technologii wykrywania i identyfikacji treści naruszających prawa;
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(iv) narzędzia wyszukiwania i raportowania ułatwiające proces wyszukiwania

potencjalnie naruszających prawa treści na platformie za pomocą rozpoznawania

obrazów i innych technologii;

(v) informacje dla użytkowników na temat przyczyny usunięcia i potencjalnych

skutków wielokrotnych naruszeń, jak również łatwo dostępne informacje na temat

prawa do odwołania się lub procedury zgłoszenia sprzeciwu w celu

zakwestionowania zawiadomienia osoby uprawnionej z tytułu praw własności

intelektualnej.

• Zautomatyzowane środki wykrywania. Systemy wykrywania oparte na sztucznej

inteligencji i uczeniu maszynowym odgrywają coraz większą rolę zarówno w działaniach

proaktywnych, jak i reaktywnych.

Wraz z dobrowolnie podejmowanymi działaniami, opracowanymi we współpracy z rynkami 

internetowymi, podmioty uprawnione i organy ścigania podejmują czynności w ramach 

postępowania przygotowawczego oraz środki egzekucyjne, które mają szerszy zakres 

i rozpiętość w całym łańcuchu dostaw. 

• Dochodzenie zgodne z zasadą podążania śladem pieniędzy. Zasada podążania

śladem pieniędzy polega na monitorowaniu i pobieraniu informacji z transakcji

finansowych związanych z nielegalną działalnością, aby gromadzić dowody lub

zakłócać tę działalność. Podejście to wymaga współpracy między różnymi

zainteresowanymi stronami, przede wszystkim między usługami płatniczymi, i przyjęto

je w postępowaniu przeciwko osobom naruszającym prawo własności intelektualnej.

• Kontrole celne i odprawy graniczne. Organy celne UE przyjmują uproszczone

procedury i skrócone ramy czasowe w celu zniszczenia towarów, które podejrzewa się

o naruszenie praw własności intelektualnej, w małych opakowaniach, oraz przekazują

dane podmiotom uprawnionym na żądanie.

• Egzekwowanie prawa na kryptorynkach. Ze względu na anonimowość dostawców

usług internetowych i potencjalnych podmiotów stowarzyszonych egzekwowanie prawa

na kryptorynkach stanowi szczególne wyzwanie. Globalna współpraca między organami

ścigania spowodowała zamknięcie kryptorynków.
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Ściganie dostawców 

Można podjąć działania prawne przeciwko sprzedawcom zajmującym się przywozem, 

oferowaniem sprzedaży oraz dystrybucją towarów, które naruszają prawo własności 

intelektualnej. Postępowania mogą być prowadzone przez osoby uprawnione z tytułu praw 

własności intelektualnej lub operatorów internetowych rynków, lub wspólnie przez obie strony. 

Chociaż odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw własności intelektualnej jest 

zasadniczo zharmonizowana na szczeblu UE, przynajmniej w odniesieniu do bezpośredniego 

naruszenia odpowiedzialność karna pozostaje w gestii krajowych ustawodawców. 

W większości państw członkowskich UE naruszenie znaków towarowych lub praw autorskich 

i pokrewnych pociąga za sobą sankcje karne, w przypadku gdy osoba naruszająca prawo jest 

świadoma popełnianego przestępstwa lub działa z umyślnym zamiarem i na skalę handlową. 

Kryteria te nie są jednak jednolicie interpretowane w poszczególnych państwach 

członkowskich. 

Istnieją ograniczone dowody postępowania sądowego przeciwko indywidualnym 

sprzedawcom w krajach UE. Dostępne orzecznictwo sugeruje, że działanie umyślne można 

ustalić w oparciu o obiektywne czynniki, takie jak brak wyraźnej zgody właściciela znaku 

towarowego lub domniemywana wiedza o podrobionych produktach. Kryterium „skali 
handlowej” jest mniej jasne i w dużym stopniu uzależnione od wielkości transakcji. Dowody 

działalności, takie jak przyjmowanie zamówień i wysyłka, mają kluczowe znaczenie dla 

określenia ilości wymaganej przez krajowe jurysdykcje do nałożenia sankcji karnych. 

Zakazy sądowe wobec pośredników 

Wraz z działaniami prawnymi przeciwko sprzedawcom osoby uprawnione z tytułu praw 

własności intelektualnej mogą zwrócić się o środki zaradcze do operatorów rynków 

internetowych i innych pośredników w całym łańcuchu dostaw. Zalicza się do nich 

w szczególności magazyny, platformy reklamowe, usługi płatnicze i usługi przewozowe. 

Dostępne środki prawne polegają na przyznaniu przez organ sądowy nakazu sądowego, 

nawet jeżeli pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie lub są zwolnieni 

z odpowiedzialności. 

Celem nakazów sądowych przeciwko pośrednikom może być nie tylko rozwiązanie 

istniejących naruszeń, ale także zapobieganie dalszym naruszeniom przepisów. Wymaga to 

wdrożenia pewnych aktywnych obowiązków w zakresie monitorowania. Zakres takich 
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obowiązków w dziedzinie monitorowania na mocy prawa UE jest ograniczony przepisami 

dyrektywy o handlu elektronicznym(7) i może pochodzić z podejścia tzw. podwójnej 
tożsamości zaproponowanego przez rzecznika generalnego Niila Jääskinena w sprawie 

„L’Oréal przeciwko eBay”: „w omawianych przypadkach naruszająca osoba trzecia oraz 

naruszony znak towarowy powinny być takie same”(8). 

Kwestia jurysdykcji 

Ze względu na transgraniczny charakter naruszeń praw własności intelektualnej popełnianych 

za pośrednictwem kont sprzedawców na rynkach stron trzecich, kwestia jurysdykcji jest 

kluczowym aspektem skutecznego egzekwowania prawa. Skarżący są zazwyczaj 

zobowiązani do wniesienia sprawy do sądu zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego, 

ale możliwe jest również wszczęcie postępowania w lokalizacji, gdzie doszło do szkody, gdzie 

zaszło zdarzenie powodujące szkodę lub gdzie naruszono prawa. 

W odniesieniu do przydziału jurysdykcji w postępowaniach cywilnych kluczowym czynnikiem, 

który należy rozważyć, jest to, czy osoby naruszające prawo działały w UE (w przypadku praw 
własności intelektualnej ogólnoeuropejskiej), czy w konkretnym państwie członkowskim. 

Jeżeli cel zostanie ustalony, osoby uprawnione z tytułu praw własności intelektualnej mogą 

wszcząć postępowanie przed sądami docelowej jurysdykcji. 

PRAWA WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ 

PODSTAWA PRAWNA DO USTANOWIENIA 
JURYSDYKCJI W MIĘDZYNARODOWYCH 
(OGÓLNOEUROPEJSKICH) SPORACH DOTYCZĄCYCH 
PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Znaki towarowe UE 
Rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego 

UE(9), art. 125 

(7) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), art. 15 ust. 1.
(8) Opinia rzecznika generalnego Niila Jääskinena (12.07.2011, C-324/09, L’Oréal SA – eBay, EU:C:2010:757,
pkt 182).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej, Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1.
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Wzory wspólnotowe 
Rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów 

wspólnotowych(10), art. 82 

Krajowe prawa własności 

intelektualnej (krajowe 

znaki towarowe, prawo 

autorskie i pokrewne, 

patenty itp.) 

Rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)(11) 

Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych między państwami 

członkowskimi UE jest jednolicie przewidziane w rozporządzeniu Bruksela I (wersja 

przekształcona), podczas gdy wykonywanie orzeczeń w jurysdykcjach innych niż państwa 

członkowskie UE może być bardzo trudne ze względu na rozbieżności w przepisach 

krajowych. 

Jurysdykcja w sprawach karnych opiera się zasadniczo na zasadzie terytorialności. 
Obecnie na mocy prawa UE nie ma żadnych wiążących instrumentów służących 

rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji w sprawach karnych. Konwencja Rady Europy 

o cyberprzestępczości z 2001 r.(12) stanowi jednak ważny instrument prawa

międzynarodowego, który pomaga rozstrzygnąć kwestie związane z postępowaniem karnym

przeciwko osobom naruszającym prawo autorskie w Internecie(13).

(10) Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, zmienione,
Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 14.
(11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), Dz.U.
L 351 z 20.12.2012, s. 1.
(12) Konwencja o cyberprzestępczości, Seria traktatów europejskich, nr 185.
(13) Sprawozdanie EUIPO z 2021 r., International judicial cooperation in intellectual property cases,
(„Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach dotyczących własności intelektualnej”), marzec 2021 r., s. 33.
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