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Przedmowa

„Naruszenie znaku renomowanego” to opracowanie, które stanowi uaktualnioną
i nieznacznie zmienioną wersję rozprawy doktorskiej dr. Michała Bohaczewskiego.
Praca ta powstała w języku francuskim, a jej obrona odbyła się 12.12.2017 r. na Uniwer-
sytecie Paris II Panthéon-Assas, w ramach umowy zawartej między tą uczelnią a Uni-
wersytetem Warszawskim. Zostałam poproszona o napisanie przedmowy do tej nie-
zwykłej książki, gdyż miałam zaszczyt, obok prof. Jérôme Passa z Uniwersytetu Paris II,
być promotorem Pana Michała Bohaczewskiego.

Temat rozprawy jest tak istotny, że z pewnością nikogo, kto zajmuje się prawem
własności intelektualnej, nie trzeba będzie zachęcać do sięgnięcia po tę książkę. Pro-
blematyka naruszenia znaków renomowanych jest zagadnieniem aktualnym zarówno
z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mimo że koncepcja znaków re-
nomowanych w obecnym ujęciu normatywnym została wprowadzona za dyrektywą
w sprawie harmonizacji znaków towarowych wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo
własności przemysłowej, brakowało w naszej doktrynie całościowego opracowania tej
problematyki. Doktor Michał Bohaczewski, wychodząc od regulacji unijnej, bardzo pre-
cyzyjnie pokazuje różnice w jej implementacji w prawie francuskim i polskim. To po-
równanie dwóch systemów prawnych, bogato ilustrowane zarówno orzecznictwem, jak
i wypowiedziami doktryny, stanowi niezwykłą wartość. Z pewnością może ono służyć
nie tylko za źródło informacji, ale również inspiracji dla dalszego rozwoju rodzimej
myśli prawniczej. Należy jednocześnie podkreślić, że publikacja jest niezwykle kom-
pleksowym opracowaniem omawianej problematyki. Autor pracy stara się udzielić od-
powiedzi na wszystkie pytania, które w ostatnich latach pojawiały się w związku z na-
ruszeniem znaków renomowanych.

Z pracą dr. Michała Bohaczewskiego zapoznałam się w języku francuskim. Ciągle
pozostaję pod wrażeniem, jakie wywarła na mnie jej lektura. Mogę śmiało powiedzieć,
że na przestrzeni ostatnich lat nie spotkałam pracy doktorskiej tak znakomitej i intere-
sującej. Pracę czytało się świetnie, zarówno z uwagi na język, jakim posługiwał się Au-
tor, przejrzystą konstrukcję, a nade wszystko – zawartość. Śledząc wywody i konkluzje
Autora, wręcz trudno było oderwać się od lektury rozprawy.

Niezmiernie cieszę się, że nie jestem odosobniona w tak wysokiej ocenie tej pracy.
Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Uniwersytet Paris II Panthéon-Assas
spośród prac doktorskich obronionych w roku akademickim 2017/2018. Praca ta uzy-
skała również II nagrodę w prestiżowym konkursie Fundacji im. Roberta Abdesselama
na najlepszą pracę z dziedziny prawa własności intelektualnej, a ponadto dr Michał Bo-
haczewski uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Doktor Michał Bo-
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haczewski jest także laureatem I nagrody w konkursie organizowanym corocznie przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę doktorską.

Mam nadzieję, że również Czytelnikom niniejszej monografii jej lektura dostarczy
przyjemności i skłoni do wielu interesujących refleksji naukowych.

  

Warszawa, 29.1.2019 r. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska,
profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego


