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W Indiach istnieje dobrze rozwinięte ustawodawstwo oraz praktyka sądowa i administracyjna dotycząca ochrony
własności intelektualnej. Często zmieniające się w tym zakresie prawo jest dostosowywane do regulacji
stosowanych w krajach rozwiniętych.

W Indiach chronione są następujące obszary własności intelektualnej:
prawa autorskie i prawa pokrewne
znaki towarowe
znaki geograﬁczne
patenty
projekty (wzory, rysunki)

Kraj ten jest sygnatariuszem następujących traktatów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej:
Konwencji WIPO (ang. Wipo Convention), od maja 1975
Konwencji Paryskiej (ang. Industrial Property), od grudnia 1998 r.
Konwencji Berneńskiej (ang. Literary and Artistic Works), od kwietnia 1928 r.
Konwencji Genewskiej (ang. Unauthorized Duplication of Phonograms), od lutego 1975 r.
Traktatu Budapesztańskiego (ang. Deposit of Micro-organisms), od grudnia 2001 r.
Traktatu z Nairobi (ang. Olympic Symbol), od października 1983 r.
Członkiem Universal Copyright Convention, od października 1957 r.
Członkiem SAARC, od października 1985 r.
Członkiem Biological Diversity (CBD) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ponadto, jako sygnatariusz porozumień GATT, Indie są również sygnatariuszem porozumienia TRIPS (ang. Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights).
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Ochrona własności intelektualnej
Prawo autorskie
Indyjskie prawo autorskie, ustanowione indyjską Ustawą o Prawie Autorskim, 1957 r. wraz z Poprawkami Ustawy
o Prawie Autorskim z 1999 r., w pełni odzwierciedla Berneńską Konwencję Praw Autorskich, którą Indie podpisały.
Ponadto Indie podpisały także Konwencję Genewską dla Ochrony Praw Producentów Fonograﬁcznych oraz
Powszechną Konwencję Praw Autorskich. Indie są także aktywnym członkiem Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
Ustawa chroni dzieła literackie, teatralne, muzyczne, artystyczne, jak również ﬁlm lub zapis dźwiękowy. Okres
ochrony dla praw wykonawcy wynosi 50 lat.
Pewnego rodzaju podręcznik dotyczący praw autorskich znajduje się na stronie internetowej:
http://copyright.gov.in/Documents/handbook.html.

Patenty
Sprawy patentowe podlegają Indyjskiej Ustawie o Patentach z 1970 r., Patent Rules 2003 oraz Patents
(Amendment) Act 2005. Określają one ramy prawne przyznawania, rejestracji patentu, licencji, naruszenia
patentów.

Znaki towarowe/ﬁrmowe
Dla ochrony znaków towarowych/ﬁrmowych w Indiach wprowadzono Ustawę o Znakach Firmowych i
Handlowych, 1958, która przewidywała m.in. rejestrację znaków ﬁrmowych i usług, rejestrację znaków
zbiorowych etc. Ustawa ta także określała procedury przydzielania i przenoszenia znaków ﬁrmowych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Handlu i Przemysłu znajduje się Oﬃce of the Controller General of Patents,
Designs and Trade Marks (CGPDTM), gdzie znajduje się dobre opracowanie zasad rejestracji znaków towarowych:
http://ipindia.gov.in/.
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