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F r a n c j a

Ofiarami w ojny w Algierii padło ostatnio dwóch adwokatów parys
kich: Gisèle Halemi i Paweł Braun. Adwokaci ci pojechali do A lgieru 
jako obrońcy w spraw ie politycznej toczącej się przed trybunałem  w oj
skowym w Algierze. K iedy w dniu 15 m aja  rb. wsiedli oni na ok rę t 
odjeżdżający z A lgieru do M arsylii, władze wojskowe zaaresztowały ich 
i umieściły w  obozie koncentracyjnym .

Interw eniow ał z żądaniem  zwolnienia obu adwokatów dziekan rady  
adwokackiej w Paryżu, lecz bezskutecznie. Również bezskuteczne po
zostały s taran ia  M iędzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ostatnio lon
dyńskie stow arzyszenie Haldane Society  złożyło w tej spraw ie m em o
randum  w ambasadzie francuskiej w Londynie, lecz pozostało ono bez 
oddźwięku.

Należy zaznaczyć, że poza tym i dwoma adwokatam i paryskim i prze
byw a w więzieniach algierskich jeszcze 6 adwokatów należących do 
Izby Adwokackiej w Algierze.

W walce o prawo i dem okrację adw okatura francuska ponosi ciężkie 
straty .

U S A

W związku z ostatnio ogłoszonym sprawozdaniem podkomisji Senatu 
do spraw  patentow ych prasa am erykańska rozważa zagadnienie reform y 
obowiązującego praw a patentowego ze względu na niedostateczną ochro
nę, jaką praw o to daje  właścicielom patentów.

Stosunek opini publicznej do praw a patentowego uległ w  ostatnim  
dwudziestoleciu zasadniczej zmianie. Przed samą wojną ujawniono sze
reg nadużyć przy uzyskiwaniu i w ykorzystaniu patentów  przez wielkie 
firm y, k tó re  używały ich jako środka do umocnienia swej sytuacji mono
polistycznej, jak  również — przez zam rażanie patentów  — do ham o
wania postępu technicznego. Ostatecznie cały system  patentow y zaczęto
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uważać za narzędzie kapitału  monopolistycznego, k tóre należy zwalczać. 
Pogląd ten  dotarł aż do Sądu Najwyższego USA, a następnie przeniknął 
do całego sądownictwa federalnego. Pow stała tendencja do unieważ
niania przez sądy patentów  pod lada pretekstem  i odm aw iania ich właści
cielom ochrony praw nej.

Równolegle z tym  Kongres zaczął ograniczać kredy ty  na utrzym anie 
urzędów patentowych, k tóre zmuszone były do wprowadzenia oszczęd
ności w zakresie personelu i płac. Zmniejszyła się więc znacznie liczba 
pracowników tych urzędów oraz obniżyły ich kwalifikacje. Spadła też 
wydajność pracy i zaczęły się tworzyć coraz większe zaległości.

Proponowano różne reform y, lecz projekty upadały jedne za d ru 
gimi wobec wrogiego nastro ju  publiczności do patentów  w ogóle. Jednak
że po pew nym  czasie zaczęto dostrzegać ujem ne skutki b raku  należytej 
ochrony patentow ej. Przedsiębiorstw a opierające swój b y t na paten
tach znalazły się w obliczu groźby bankructw a woibec p rak tyk i sądów, 
by nie uznawać patentów. W ytworzył się nawet specjalny proceder 
„nalotu na paten ty”, prowadzony przez różnych nieuczciwych finan
sistów w celu skupywania za grosze przedsiębiorstw  opierających swą 
produkcję na zakwestionowanych paten tach ..

Pcd naciskiem  sfer przemysłowych Kongres uchwalił w  1952 r. usta
wę kodyfikującą praw o patentowe, k tóra zawiera kilka postanowień 
o charakterze porządkowym, lecz dających zarazem  pewne wzmocnie
nie ochrony patentow ej. W krótce potem Kongres zdecydował się zwięk
szyć k redy ty  na urzędy patentowe, dzięki czemu nastąpiło przyśpiesze
nie i polepszenie ich pracy.

Natom iast stosunek sądów do patentów  pozostał nadal niechętny. 
Dopiero ostatn io  zapadł w federalnym  sądzie apelacyjnym  wyrok, w któ
rym  sąd ten, powołując się na stanowisko Kongresu, odmówił uznania 
patentu  za nieważny. Jest to pierwszy wyłom w dotychczasowej prak
tyce sądowej. Dopóki jednak nie wypowie się w tej spraw ie Sąd N aj
wyższy USA, należy oczekiwać, że praktyka sądów, by unieważniać pa
tenty, utrzym ywać się będzie nadal.

Sprawozdanie podkomisji Senatu zwraca uwagę na ten  nienorm alny 
stan rzeczy i niepewność z nim  związaną i proponuje utw orzenie specjal
nego sądu apelacyjnego do spraw  patentowych. Poza tym  sprawozdanie 
podkreśla m iędzynarodowy charak ter praw a patentowego i zwraca uwa
gę na konieczność ścisłej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

* * *
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Zaniepokojenie związków zawodowych wywołał ostatnio ogłoszony 
w yrok Sądu Najwyższego USA, w którym  Sąd ten  uznał, że sądy sta
nowe są właściwe do orzekania w spraw ach pracowników przeciwko 
związkom zawodowym o odszkodowanie za niedopuszczenie do pracy. 
Dotychczas sądy zajm owały stanowisko, że w tego rodzaju spraw ach 
właściwy jest wyłącznie — w m yśl ustaw y T aft-H artley’a — Urząd do 
spraw  zatrudnienia, który  w  wypadku uznania skargi pracow nika za 
słuszną mógł zasądzić na jego rzecz od związku zawodowego odszkodo
wanie, a le  tylko do wysokości utraconego zarobku.

Z chw ilą uznania właściwości sądowej w tych spraw ach możliwe się 
stało zasądzenie ponadto jeszcze i odszkodowania za s tra ty  m oralne. 
W łaśnie w om awianej sprawie, rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy, 
robotnik jednej z firm  samochodowych wystąpił przeciwko związkowi 
zawodowemu o zasądzenie nie tylko utraconego zarobku w kwocie 500 
dolarów, ale i o odszkodowanie „za strach i obawę” w kwocie 9 100 do
larów. Roszczenia te  zostały przyznane przez sąd stanowy, a skarga do 
Sądu Najwyższego USA, oparta  na zarzucie niewłaściwości sądów sta
nowych, została oddalona. W yrok zapadł 6 głosami przeciwko 2 (w tym  
głos prezesa Sądu Najwyższego USA i jednego z sędziów). W swym  
zdaniu odrębnym  stw ierdzają oni, że zasądzanie tego rodzaju odszkodo
wań, m ające raczej charak ter karny, jest ciosem wymierzonym w dzia
łalność związków zawodowych, k tórym  grozi kom pletna ruina m a ją t
kowa i k tóre przestaną być skutecznym  narzędziem  klasy robotniczej 
w ich walce o w arunki pracy i płacy swych członków.

Jak  wielkie jest to niebezpieczeństwo, świadczy o tym  sytuacja związ
ku  zawodowego robotników danej fabryki samochodów. Przeciw ko 
związkowi wytoczono jeszcze 29 podobnych spraw  o kwotę przeszło 
172 m iliona dolarów. Jeżeli zważyć, że w wielu stanach sądy stanowe 
są wrogo usposobione do związków zawodowych, pow staje obawa, że są
dy doprowadzą do zahamowania działalności związkowej. Chociaż praw o 
s tra jk u  pozostaje teoretycznie nienaruszone, odpada jednak możność 
pikietowania, skoro niedopuszczenie łam istrajka pociągnąć może za sobą 
tak  wielkie obciążenia finansowe dla związku.

Związki zawodowe uderzyły na alarm. Konieczna się staje  p rzynaj
m niej nowelizacja ustaw y T aft-H artley’a przez uzupełnienie jej przepi
sam i ograniczającym i tego rodzaju odszkodowania.

(opracował A. Bądkowski)


