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Προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη Γαλλία
Σκοπός της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι η προστασία των εφευρέσεων, των καινοτομιών
και των βιομηχανικών ή εμπορικών δημιουργιών. Η αίτηση για τους τίτλους αυτούς πρέπει να
κατατεθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (INPI - https://www.inpi.fr/), το οποίο
είναι ένα δημόσιο ίδρυμα, υπό την εποπτεία του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
Το INPI διερευνά και εκδίδει για λογαριασμό του κράτους τα διάφορα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και
μοντέλα, γεωγραφικές ενδείξεις προστασίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Επιπλέον,
δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να
καταχωρίσουν τα προϊόντα τους και να κάνουν καλύτερη χρήση των εργαλείων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
Οι στόχοι και η σύμβαση εκτέλεσης για την περίοδο 2017-2020, η οποία υπογράφηκε
μεταξύ του γαλλικού κράτους και του INPI στις 11 Απριλίου 2017, επικεντρώνεται στην ενίσχυση
της παροχής υπηρεσιών σε καινοτόμες επιχειρήσεις και καθορίζει τέσσερις στρατηγικούς στόχους
για το INPI:
1. να προσφέρει πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την προστασία της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας,
2. να προσφέρει νέες υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες των εταιρειών,
3. να ενισχύσει τις δεξιότητες των στελεχών του INPI και
4. να διασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση των πόρων του ινστιτούτου.
Το INPI είναι αρμόδιο να χορηγεί τις εξής κατηγορίες δικαιωμάτων:
i. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει μια τεχνική καινοτομία,
δηλαδή ένα προϊόν ή μια διαδικασία που παρέχει μια τεχνική λύση σε ένα συγκεκριμένο
τεχνικό πρόβλημα. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχο αποκλειστικό δικαίωμα
εκμετάλλευσης της εφεύρεσης για εμπορικούς σκοπούς, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα 20 ετών. Το σύστημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων συμφερόντων των εφευρετών και του
γενικού συμφέροντος. Η προστατευμένη εφεύρεση πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις:
α) πρέπει να είναι καινούρια: δεν πρέπει να έχει γίνει προσιτή στο κοινό πριν από την
υποβολή της προς κατοχύρωση, β) πρέπει να αποτελεί αντικείμενο βιομηχανικής
εφαρμογής, και γ) πρέπει να περιλαμβάνει ένα εφευρετικό βήμα.
ii. Πιστοποιητικό χρησιμότητας: Το πιστοποιητικό χρησιμότητας αποτελεί δικαίωμα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παρέχει στον κάτοχό του ένα μονοπώλιο εκμετάλλευσης
πάνω σε μια εφεύρεση για μέγιστη περίοδο 6 ετών, αντί για 20 έτη που ισχύει για το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η εφεύρεση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για την
κατοχύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το πιστοποιητικό χρησιμότητας έχει
περισσότερο ενδιαφέρον για την προστασία εφευρέσεων βραχείας διάρκειας ζωής.
iii. Σήμα: Το σήμα αποτελεί διακριτικό σημείο που επιτρέπει την απόκτηση μονοπωλίου
εκμεταλλεύσεως στο γαλλικό έδαφος για χρονικό διάστημα 10 ετών, ανανεώσιμο επ'
αόριστον. Ως εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωρηθεί μία λέξη, ένα όνομα, ένα σύνθημα,

αριθμοί, γράμματα, ένα σχέδιο ή λογότυπο. Ένα σήμα μπορεί επίσης να έχει τη μορφή ενός
ολογράμματος, να έχει τρεις διαστάσεις ή να είναι γραμμένο σε μια ξένη γλώσσα.
iv. Σχέδιο: Η κατάθεση ενός σχεδίου ή ενός μοντέλου στο INPI προστατεύει τα αρχικά,
διακοσμητικά και μη λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που προκύπτει από μια
δραστηριότητα βιομηχανικού σχεδιασμού. Η προστασία αφορά ένα ολόκληρο προϊόν ή
μέρος αυτού. Παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης στο γαλλικό έδαφος για
ελάχιστη διάρκεια 5 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 5 έτη, με ανώτατο όριο τα 25
έτη.
v. Γεωγραφικές ενδείξεις προστασίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων: Η
γεωγραφική ένδειξη είναι ένα διακριτικό σημείο που επιτρέπει να προσδιορίζονται προϊόντα
με συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση και τα οποία έχουν ιδιότητες, φήμη ή
χαρακτηριστικά σχετικά με τον τόπο καταγωγής. Το INPI είναι υπεύθυνο για την
καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων,
εξαιρουμένων των γεωργικών, δασικών προϊόντων και τροφίμων.
vi. Φάκελος Soleau: Ο φάκελος Soleau είναι προϊόν του INPI το οποίο, χωρίς να αποτελεί
τίτλο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, παρέχει στον δημιουργό μία απόδειξη δημιουργίας και
αποδίδει συγκεκριμένη ημερομηνία στην ιδέα ή το έργο του. Ο φάκελος Soleau
προστατεύει λογοτεχνικά έργα, μουσικές, γραφικές και πλαστικές δημιουργίες, αλλά και
λογισμικό, εφαρμοσμένες δημιουργίες τέχνης, δημιουργίες μόδας κλπ. Η κατάθεσή του
μπορεί να γίνει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (e-Soleau).
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