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Dziennik Ustaw Nr 28 

3) zgła.szającego' wniosek o wywłas'zczenie, 

4) terminu rozprawy z ' pouczeniem o prawie , zgłaszania 
wniosków i uwag przed rozprawą lub ,na rozprawie. 

§ 12. 1. Po przeprowadzeniu rozprawy Urząd Patento
wy wydaje w postępowaniu spornym ~decyzję, w której 
orzeka wywłaszczenie albo oddala wniosek. 

~ / 

2. Decyzje o wywłaszczeniu wydaje się na podstawie 
oceny całokształtu okolic zności sprawy, a w szczególności 

po ustaleni.u. że obięte wnioskiem prawo z patentu jest nie
zbędne dla realizacji celów okl"eślonych wart. 73 ust. ł Pra
wa wynalazczego oraz że ubiegający- s.ię o wywłaszczenie 
rozporządza środkami na zapłacenie odszkodowania. 

§ 13. l. Decyzja o wywłasl.czeniu powinna zawierać: 

l} owaczenie praw z patentu podlegających wywlaszcze
,niu, a w wypadku przewidzianym w § 3 usL 2 również 
praw z patentu dodatkowego, 

'2) wskazanie, ha czyj wniosek następuje wywłaszczenie, 

3) ustalenie zakresu, w jakim z0stało orze~wne wywfasz
czenie, 

4) wskazanie praw z licencji lub sublicencji oraz innych 
uprawnien , podlegających wywłaszczeniu zgodnie z§ 4 
ust. l, 

5) usta lenie uprawnień właściciela patentu i innych osób 
w wypadkach określonych Vi § 5, 
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14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie. do Komisji 
Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. 

I 
" § t-5. 1. Prawa z patentu podlegające wywłaszczeniu 
przechodzą na własność Pailstwa z dniem, w którym decyzja 
o wywłasz<Cleniu stała się ostateczna. 

2. Urząd Patentowy ' dokonuje w rejestrze patentowym 
wpisu o ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu. 

§ 16. ' Ods.zkodow anie ustalone w decyzji o wywla~cze
niu wypl~ca się w sposób następujący ~ 

1) d~ 5,000 zł - w ciągu trzech miesięcy od dnia, w któ
rym decyzja stała się ostateczna, 

2) powyżej 5,000 . zł - w wysokości 5()i1/,o, lecz nie uInie j 
niż 5.000 zł. w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna, a. ' pozostałą cżęSć należ
ności - w ciągu piętnastu m~esięcy 011 tego dnia. 

§ 17. Jeż.eli osoba uprawni'Ona do podjęcia odszkodo
wania odmćlwia jego przyjęcia albo jeżeli wypłata odszko
dowania osobie uprawnionej natrafia na i.nneprzeszkody, 
kwotę p~zypadającą do wypłaty składa się, do depozytu są
dowego. 

§ 18. '\V sprawach postępowania wywłaszczeniowego 

nie unormowanych w rozporządzeniu mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. . , 

6) ustal e nie wysokości odszkodowania oraz wskazanie § 19. Przepisy rozporządumid stosuje się odpowiednio 
j edrlOstki, która obowiązana jest do wypłaty od szkodo- .' do wzorów użytkowych ora1. praw z rejestracji wzorów 
wania (§ 9 ust. 1), - użytkowych. 

7} szczegółowe . uzasadnienie prawne i fa~tyczne, 

8), pouczenie o prawie odwołania się od decyzji. 

2. Jeżeli decyzja o wywłaszczeniu obejtriuje prawa osób, 
które nabyły licencję lub :iublicencję (ust. 1 pkt 4), a pra'Na 
te zostały ujawnione w rejestrze patentowym, w decyzji 
zostanie zamieszczone postanowienie, że wyplata <xlszko
dowania dotychczasowemu włascicielowi patentu może na
stąpić, gdY on wykaże. że osoby posiadające prawa z licencji 
lub sublicencji wyraziły na to zgodę i że w braku zgody 
odszkodowanie zostanie zło;h)ne do depozytu sądowego. 

§ 14. Od d'ecyzji Urzędu, Patentowego w sprawie wy
właszczenia . lub odmowy wywłaszo:enia służy, w terminie 

§ 20. Przepisy rozporządzenia dotyczące' ministl'ów 
stosuje się odpowiednio do })rzewodniczących komisji i ko
mit~tów wykonujących hmkcje naczelnych organów admini
str,acji państwowe j oraz k~erowników urzt;dów centralnych. 

§ 21. Wykonanie l'Orporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i zainkeresowanym m'inistrom. 

§ 22.. Rozporządzenie wchodzi ' w życie z dniem ogło
sZl'ula. 

• 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WJEDLlWOSCl 

z dnia 7 czerwca 1965 r. 

w s.prawie puebzania. .. Sądo.wt, ~ia.towemu w Koszałinie rozpo:ma.waltia . SpRW. ~ek niełełiłk:h. Z' O~Jł" Sąda. 
Powiatowego- w Sławnie. 

Na, podstawie a,I.L 6 §, 2 Prawa. o. ustroju sądów pows.zech
nych(Dz. U. 'f.. 19ł),4.. t. Nr 6, poz. 4Q) ' z~I:Ządza się, .. co mi·stę
pU}e: 

§' 1. Przek azuje się Sądowi Powiatowemu w Kosza linie 
rozpoznawanie spraw karnych dotyczących nieletnich w za
kresie właściwoŚci. Sądu Powiatowego w Sławnie. 

,,' 

powszechnych do n0wych prze]llsow ust'r~jowych. o znie
sieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr '54, poz. 496.) w cz.ęsci 
dotyczącej Sądu Powiatowego w Sławnie" 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi W. życie z dniem ogło

szenia. 

§ 2. Traci moc § 4 rozporządzenia Ministra Sprawie:lli- ,l\~!llister Sprawiedliwości: M. Rybicki 
wości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów 


