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A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správni soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Milan Kyrian

Alperes: Celní úřad Tábor

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Úgy kell-e értelmezni az egyes lefölözésekből [helyesen: járu-
lékokból], vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből
eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítség-
nyújtásról szóló 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi
irányelv (1) 12. cikkének (3) bekezdését, hogy ha egy köve-
telés végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket a megkeresett
hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt támadnak
meg, ez a bíróság az adott tagállam jogszabályainak megfe-
lelően jogosult felülvizsgálni, hogy a végrehajtást engedélyező
okmány (végrehajtási végzés) végrehajtható-e, és azt szabály-
szerűen kézbesítették-e az adós részére?

2) Következik-e a közösségi jog általános jogelveiből, különösen
a tisztességes eljáráshoz való jog, a gondos ügyintézés és a
jogállamiság elveiből, hogy ha a végrehajtást engedélyező
okmányt (végrehajtási végzést) olyan nyelven kézbesítik az
adósnak, amelyet az nem ért, továbbá amely nem hivatalos
nyelve az adós részére történő kézbesítés államának, ez olyan
hibát jelent, amelyre tekintettel e végrehajtást engedélyező
okmány (végrehajtási végzés) alapján lefolytatandó végre-
hajtás megtagadható?

(1) HL L 73., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás, 2. fejezet, 1. kötet,
44. o.

A Cour de cassation (Franciaország) által 2008. június 3-án
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1) Úgy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i
89/104/EGK első tanácsi irányelv (1) 5. cikke (1) bekezdésé-
nek a) és b) pontját és a közösségi védjegyről szóló, 1993.
december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (2) 9. cikke
(1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy az ellenszolgáltatás
fejében reklámszolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely lajstro-
mozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló kulcssza-
vakat bocsát a hirdetők rendelkezésére, és reklámszerződés
alapján e kulcsszavak felhasználásával olyan promóciós
linkek létrehozását és kiemelt helyen történő megjelenítését
szervezi, amelyek hamisított árukat kínáló webhelyekre
vezetnek, olyan módon használja e védjegyeket, amellyel
szemben a védjegyjogosult felléphet?

2) Feltételezve, hogy jóhírnevet élvező védjegyekről van szó, a
jogosult felléphet-e az ilyen használattal szemben az irányelv
5. cikkének (2) bekezdése és a rendelet 9. cikke (1) bekezdésé-
nek c) pontja értelmében?

3) Feltételezve, hogy az ilyen használat nem minősül olyannak,
amellyel szemben a védjegyjogosult az irányelv vagy a rende-
let értelmében felléphet, a fizetős reklámszolgáltatást nyújtó
szolgáltató a 2000. június 8-i 2000/31 irányelv (3) 14. cikke
értelmében az információs társadalommal összefüggő olyan
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül-e, amely a szol-
gáltatás igénybe vevője által küldött információk tárolásából
áll, és ily módon a felelőssége nem állapítható meg, amíg a
védjegyjogosult nem tájékoztatta a megjelölésnek a hirdető
általi jogosulatlan használatáról?

(1) HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17 fejezet, 1 kötet, 92. o.
(2) HL L 11., 1. o; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,

146. o.
(3) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozá-
sairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)
(HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet,
399. o.).
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