Jak chronić patenty i znaki
towarowe
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Ankara dostosowała już w zasadzie do prawa unijnego przepisy dotyczące praw autorskich, ale ma kłopoty z ich
egzekucją. Mimo że Turcja ratyﬁkowała traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach, Komisja
Europejska wskazuje na piractwo książkowe, CD i DVD. KE słabo ocenia też system rejestracji znaków
towarowych.

Egzekwowaniem prawa własności intelektualnej zajmuje się policja oraz sądy kryminalne, ale policjanci nie mają
uprawnień do interwencji w zakresie naruszeń prawa znaków towarowych. Turcja podpisała Konwencję
berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz Konwencję rzymską w sprawie ochrony artystów
wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych.
Komisja Europejska słabo ocenia turecki system rejestracji znaków towarowych. Wskazuje, że niektóre decyzje w
sprawach znaków towarowych Tureckiego Instytutu Patentowego (TPE) oraz sądów orzekających są niespójne.
Zdarza się również, że duże i średnie przedsiębiorstwa tureckie naruszają znane znaki towarowe np. w
odniesieniu do zarejestrowanych opakowań i trójwymiarowych znaków towarowych.
Turcja jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, WIPO, a także stroną Konwencji paryskiej, porozumień
GATTS i TRIPS, Protokołu madryckiego (ale nie Porozumienia madryckiego), Porozumienia nicejskiego i
wiedeńskiego oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.
Główne akty prawne regulujące te kwestie to: ustawa nr 544 o ustanowieniu TPE, ustawa nr 551 o ochronie praw
patentowych, ustawa nr 554 o ochronie wzorów przemysłowych, ustawa nr 555 o ochronie oznaczeń
geograﬁcznych, ustawa nr 556 o ochronie znaków towarowych, ustawa nr 4128 o sankcjach karnych za
naruszenia przepisów ustaw nr 551,554, 555 i 556.
Polscy przedsiębiorcy powinni dbać o zabezpieczanie praw do swoich znaków towarowych. Rejestracja znaku
towarowego może być bowiem czasami dokonana w złej wierze, bez uzgodnienia z jego pierwotnym właścicielem
– np. jako uzasadnienie dla dystrybucji produktu w Turcji.

Patenty
Turecki system patentowy przewiduje m.in. wydawanie certyﬁkatu na wzory użytkowe po weryﬁkacji lub, bez
weryﬁkacji, publikowanie aplikacji patentowych, wnoszenie protestu przez strony trzecie, przyznawanie licencji
przymusowych zgodnie z porozumieniem TRIPS, wypłacanie odszkodowania za naruszenie praw patentowych,
uregulowanie kwestii dotyczących wynalazków dokonywanych przez pracowników, niezrealizowanego dochodu i
reputacji wynalazku, także powołanie wyspecjalizowanych sądów. Główne kryteria przyznawania patentów to:
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nowość, innowacyjne rozwiązanie, a także zastosowanie przemysłowe.
Patenty niezweryﬁkowane ważne są siedem lat; 10 lat to czas trwania wzorów użytkowych, a 20 lat zweryﬁkowanych patentów, licząc od daty zgłoszenia wynalazku do TPE. Wzory przemysłowe ważne są
natomiast pięć lat od daty aplikacji.
Wysokość opłaty aplikacyjnej ustalono na: 49 lir (ok. 25 euro) dla patentów i 140 lir (70 euro) dla wzorów
przemysłowych.
Wprowadzono też licencje przymusowe, czyli obowiązek licencjonowania w przypadku nieużywania patentu przez
3 lata od daty wydania lub wtedy, gdy w grę wchodzi w grę interes publiczny. Ochrona wyrobów tekstylnych i
wzorów odzieżowych udzielana jest na podstawie prawa autorskiego. Warto podkreślić, że turecki rząd planuje
powołać specjalne sądy do rozstrzygania sporów w zakresie wzorów przemysłowych.
Główne założenia systemu ochrony znaków towarowych opierają się na tym, że pierwszy użytkownik może
dokonać rejestracji nadającej prawa własnościowe. Wcześniejszy użytkownik musi udowodnić swoje prawa w
ciągu trzech lat od daty opublikowania rejestracji. Ponadto ochrona znaków towarowych uwarunkowana jest ich
używaniem. Jeżeli znak towarowy jest nieużywany przed pięć lat bez przerwy, to może zostać anulowany.
Tureckie przepisy przewidują też ochronę prawną znaków usługowych.

Ważne linki:

Raport screeningowy KE w obszarze prawa własności intelektualnej,
http://www.avrupa.info.tr/Files/File/EU&TURKEY/Yeni%20klas%c3%b6r/screening_report_07_tr_internet_en.
pdf
Raport USTR 2001- Special 301 Report ,naruszenia praw własności intelektualnej,
http://www.ustr.gov/about-us/press-oﬃce/reports-and-publications/2009/2009-special-301-report
Turecki Urząd Patentowy (Türk Patent Enstitüsü), http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default_en.jsp
Ministerstwo Kultury i Turystyki (Kültür Ve Turizm Bakanlığı)
http://www.kultur.gov.tr/TR/Default.aspx?F6E10F8892433CFFD52DD97CAAFACAC895DED00FF48EB145
Ustawa nr 5846 o dziełach literackich i artystycznych (wersja skonsolidowana na stronie WIPO),
http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/tr/tr001en.html
Ustawa nr 544 powołująca Turecki Urząd Patentowy Patentowy,
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN_khk/TPI_DecreeLaw.htm
Ustawa nr 551 o ochronie praw patentowych, http://www.paragon.com.tr/law/Patent_khk.pdf
Ustawa nr 554 o ochronie wzorów przemysłowych,
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/ﬁps_e/pdf/turkey_e/e_ishou_kisoku.pdf
Ustawa nr 555 o ochronie oznaczeń geograﬁcznych (na stronie WIPO),
http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/tr/tr013en.html
Ustawa nr 556 o ochronie znaków towarowych,
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/ﬁps_e/pdf/turkey_e/e_shouhyou.pdf
Przepisy z zakresu własności intelektualnej (portal Turkish Law Forums) http://en.hukuki.net/
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Traktat singapurski o prawie znaków towarowych (na stronie WIPO), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/
Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach,
http://www.rsi.org.pl/dane/download/traktakt%20genewski%20cz%201.doc .
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