ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

НА ФОКУС

Митовете
Какво прави интелектуалната собственост, кой
я притежава и защо всъщност съществува?
Около нея съществуват множество популярни
вярвания, но доколко са достоверни?
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Интелектуалната собственост
е скучна тема

Дали? Предметът на интелектуалните
права може да бъде доста интересен и
дори забавен, като например патентът
за Йода, рецептата на Кока Кола,
зайчето-лого на Плейбой и зомби
видео игри, и много, много други.
Франсис Форд Копола притежава
изключително изобретателен
патент за тениска-средство за
почесване по гърба. През последното
десетилетие интелектуалната
собственост често включва
технологии от научната фантастика.
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Можем да защитим идея

Идеята за изобретение или иновация,
която е в главата на изобретателя и не
е приела материална форма, не може
да бъде защитена и за нея не може
да бъде издаден патент. Едва след
като идеята бъде материализирана
под някаква форма, тя може да
бъде обект на закона за защита на
интелектуална собственост. Това
не означава, че има изискване за

завършен продукт – може да бъде
представен чертеж, прототип или
ранна версия на изделие, стига
идеята да има материален израз.
Помислете го така: би ли могъл
композитор да получи права
върху мелодия, която звучи в
главата му, но не я е записал?
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От интелектуални права се ползват
най-вече големите компании

размера на компанията и е найдобрият актив на малкия бизнес.

На практика от тях се ползват
всякакви компании. Силното
портфолио с интелектуална
собственост е основно конкурентно
предимство на малките спрямо
големите компании. Те често са покреативни и иновативни и редица
големи корпорации разчитат на
нововъзникнали фирми за нови
решения. Така работи например
ЦРУ. В този цикъл интелектуалната
собственост е ключов елемент.
Тя е неутрална по отношение на
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Не може да се патентова софтуер

Това е широко разпространено
убеждение, но не съществува
обща забрана за патентоване
на софтуер. Вярно е, че трудно
се намират изобретения със
софтуерен продукт, които отговарят
на условията за получаване на
патент, но ако изпълнява тези
условия, издаването на патент е
напълно реалистична възможност.
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Придобитите права
предотвратяват нарушения

Ни най-малко. Правата са онова,
което защитавате, а не онова, което
предотвратява нарушения. Те само
ви осигуряват средство за защита
в случай, че някой действително ги
наруши. Регистрирана търговска
марка или сертификат за авторско
право или патент не са магическа

интелектуалната ви собственост,
толкова повече хора ще искат да я
копират или направо да я откраднат.
Точно както слагаме плашило
в полето, ключалка на вратата
си и куче в двора, така трябва
постоянно да полагаме усилия за
предотвратяване на нарушения. Вярно

пръчка, която спира нарушителите.
Всъщност колкото по-известна е

е, че в някои случаи правата имат
възпиращ ефект, но това е всичко.
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Интелектуалната собственост
функционира във вакуум

са сред най-сложните договорни
отношения, портфолиото за
придобиване на патент може да
задейства антитръстов контрол,
нарушаването на тези права може
да бъде криминално деяние. Някои
от печално известните дела за
наследство включват авторски
права. Интелектуалната собственост
присъства на практика в почти
всички области на правото.

Хората често си мислят за
интелектуалните права като за
мъгляв, странен и заплетен набор
от закони, а за специализираните
юристи като за хора, живеещи в
собствения си балон. Всъщност
е точно обратното. Казусите на
интелектуалната собственост
възникват непрекъснато и
отвсякъде. Лицензионните договори
за интелектуална собственост
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Статията е част от кампания „IP: Why Should I be Bothered?“
Кампанията разяснява стойността на интелектуалната собственост.
Интелектуалната собственост са правата, които защитават творчеството.
Тази кампания се стреми да включи младите хора в усилията за спазване на
правата на творците и така да подкрепи творението.

http://ipwhy.europe.bg

Кампанията се осъществява с подкрепата на
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Ideas Powered

