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ASPEKT PRAWNY STOSOWANIA OPATENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
PATENT NR 224032 | PATENT NR 224032 | PATENT NR 224032
Patent przyznaje uprawnionemu, prawo wyłączne do zarobkowego i zawodowego korzystania z wynalazku, umożliwiając zapobieganie, lub powstrzymanie innych osób od wytwarzania,
wykorzystywania, sprzedaży, czy importowania produktu lub procesu opartego na opatentowanym rozwiązaniu, bez zgody właściciela prawa z patentu i uniemożliwia swobodne korzystanie
z opatentowanego wynalazku przez inne podmioty.
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Właściciel patentu,
w celu uzyskania korzyści z opatentowanego wynalazku może zbyć przysługujące mu prawa wyłączne
w drodze sprzedaży lub może upoważnić inne podmioty do korzystania z opatentowanego wynalazku,
czyli udzielić licencji. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej formą wynagrodzenia dla właściciela
patentu (licencjodawcy) może być zryczałtowana jednorazowa lub okresowa opłata licencyjna, udział
w zyskach z wykorzystywanego wynalazku bądź inne łączone formy gratyﬁkacji. Dla zawarcia umowy
licencyjnej wymagana jest forma pisemna. Ze względu na zakres uprawnień licencjobiorcy do korzystania z opatentowanego wynalazku, licencje dzieli się na pełne i ograniczone, z kolei z uwagi na charakter
licencji - na wyłączne i niewyłączne. Licencja jest pełna, gdy licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca, podczas gdy jakiekolwiek ograniczenie praw licencjobiorcy charakteryzować będzie licencję ograniczoną.
Opatentowanie wynalazku daje właścicielowi patentu prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy i zawodowy na terytorium Polski. Tym samym może on zakazać
osobom trzecim bezprawnego korzystania z tego wynalazku polegającym na:
wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych
celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub,
stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktów otrzymanych bezpośrednio
takim sposobem,
Naruszenie praw z patentu może dotyczyć jakichkolwiek z wymienionych powyżej działań, niezależnie
od świadomości naruszającego co do istnienia prawa wyłącznego. Podstawowym rodzajem ochrony
praw wynikających z patentu jest ochrona cywilnoprawna, właściwymi do rozpatrywania spraw o naruszenie patentu są w Polsce sądy okręgowe, zaś drugą instancją są sądy apelacyjne. Sąd rozstrzygając
o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte
do ich wytworzenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia
wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony
może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzyści, a w razie zawinionego naruszenia rownież naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu może orzec,
na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części aIbo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie określonym przez sąd. Ponadto Sąd może nakazać osobie,
która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej
sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, byłyby dla osoby
naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego. Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa
cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się ww. czynu określonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei kto nie będąc uprawnionym do
uzyskania patentu, zgłasza cudzy wynalazek, w celu uzyskania patentu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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